Спецільні умови проведення акції «Бонус прихильникам 3mob»
1. Спеціальні умови проведення акції «Бонус прихильникам 3mob» (далі Умови) діють з 01
липня 2016 року до 31 грудня 2017 року (включно).
2. Акція проходить на всій території України. Участь в акції беруть абоненти ТОВ «ТриМоб»
фізичні особи (за виключенням фізичних осіб-підприємців) контрактної форми обслуговування,
які отримують послуги рухомого (мобільного) зв’язку більш ніж 12 місяців, за умови направлення
короткого текстового повідомлення (SMS) в порядку визначеному в пункті 5.1 (далі Учасники, а в
однині Учасник).
3. Для участі в акції абоненту необхідно відправити коротке текстове повідомлення (SMS) з
будь-яким символом на номер 2210 або обрати «Участь в акції» через «Особистий кабінет» на
сайті www.3mob.ua. Короткі текстові повідомлення на номер 2210 не тарифікуються.
4. Беручи участь в акції, Учасник підтверджує, що згоден з Умовами та зобов’язується їх
виконувати.
5. Нарахування акційного додаткового пакета послуг (далі – Бонусний трафік) здійснюється
на таких умовах:
5.1 Для участі в акції необхідно відправити коротке текстове повідомлення (SMS) на номер
2210 або обрати «Участь в акції» через «Особистий кабінет» на сайті www.3mob.ua не раніше
другого та не пізніше останнього числа місяця, з якого абонент хоче розпочати участь в акції.
5.2 Обсяг наданого трафіку залежить від терміну протягом якого Учасник користується
послугами рухомого (мобільного) зв’язку ТОВ «ТриМоб»:
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5.3 Бонусний трафік може бути використаний протягом календарного місяця, в якому
відбулось нарахування.
5.4 Перше нарахування Бонусного трафіку відбувається у день відправки короткого
текстового повідомлення (SMS), якщо це не суперечить умовам пункту 5.1 цих Умов, а
нарахування в наступних місяцях відбувається автоматично протягом перших двох днів місяця.
6. Бонусний трафік може бути використаний в мережі ТОВ «ТриМоб» та національного
роумінг-партнера. В мережі міжнародного роумінг-партнера Бонусний трафік не може бути
використаний.
7. У випадку, якщо на особовому рахунку абонента декілька номерів – нарахування
Бонусного трафіку здійснюється лише за номером з якого було відправлено коротке текстове
повідомлення (SMS).
8. Абонент, що відповідає умовам проведення акції, може взяти участь в акції лише один раз
протягом строку дії Умов.
9. Бонусний трафік нарахований відповідно до п.4 Умов та невикористаний протягом
календарного місяця на наступний місяць не переноситься.

10. При зміні тарифного плану, в період дії акції, нарахований бонусний трафік, відповідно до
п. 4 Умов, не анульовується.
11. Бонусний трафік використовується в першу чергу.
12. Участь в акції означає повне ознайомлення Учасника з Умовами та повну і беззастережну
згоду на участь в акції за Умовами.
13. У випадку використання абонентом з першого по останнє число календарного місяця
більше ніж 5242880/10485760/15728640 Кбайт послуги доступ до Інтернет/передавання даних в
мережі національного роумінг-партнера – встановлюється обмеження швидкості для послуги
доступу до Інтернет/передавання даних у мережі національного роумінг-партнера до 1024/768/512
кбіт/с відповідно до кінця поточного календарного місяця. З першого числа наступного місяця
швидкість буде відновлено до максимального значення.
14. 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.

