Спеціальні умови проведення акції «+2017 новорічних Мб»
1. Спеціальні умови проведення акції (далі Умови) діють з 29 грудня 2016 року до
20 лютого 2017 року (включно).
2. Акція проходить на всій території України. Участь в акції приймають абоненти ТОВ
«ТриМоб» контрактної та передплатної форми обслуговування, які отримують послуги рухомого
(мобільного) зв’язку та які вже зареєструвались або в період з 29 грудня 2016 року по 14 січня
2017 року (включно) зареєструються в «Особистому кабінеті» на сайті www.3mob.ua (далі
Учасники, а в однині Учасник).
3. Беручи участь в акції, Учасник підтверджує, що згоден з Умовами та зобов’язується їх
виконувати.
4. Нарахування акційного додаткового пакета послуг (далі – Бонусний трафік) здійснюється
на таких умовах:
4.1. За умови реєстрації в «Особистому кабінеті» Учаснику акції надається 2017 Мб
Бонусного трафіка, який може бути використаний протягом 30 днів з моменту нарахування.
4.2. Бонусний трафік буде нараховано протягом 10 днів з моменту реєстрації в «Особистому
кабінеті».
4.3. Абонентам, які на момент початку акції вже були зареєстровані в «Особистому
кабінеті», нарахування Бонусного трафіку відбувається протягом 10 днів з моменту початку акції
«+2017 новорічних Мб».
5. Бонусний трафік може бути використаний в мережі ТОВ «ТриМоб» та національного
роумінг-партнера. В мережі міжнародного роумінг-партнера Бонусний трафік не може бути
використаний.
6. Бонусний трафік нарахований відповідно до п.5 Умов та невикористаний протягом 30 днів
на наступний період не переноситься.
7. При зміні тарифного плану, в період дії акції, нарахований бонусний трафік, відповідно до
п. 4 Умов, не анульовується.
8. Бонусний трафік використовується в першу чергу.
9. Бонусний трафік не нараховується якщо Учасник приймає участь в інших акціях ТОВ
«ТриМоб», в період, що зазнечений у пункті 1.
10. Участь в акції означає повне ознайомлення Учасника з Умовами та повну і
беззастережну згоду на участь в акції за Умовами.
11. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Умов, та/або
питань, не врегульованих Умовами, остаточне рішення приймає ТОВ «ТриМоб» відповідно до
вимог чинного законодавства України. При цьому рішення ТОВ «ТриМоб» є остаточним і не
підлягає оскарженню.

