
Спеціальні умови проведення спільної акції з  

ТОВ «АЛЛО» 
 

1. Спеціальні умови проведення акції (далі Умови) діють з 30 жовтня 2014 року по 29 

березня 2015 (включно). 

2. Акція проходить з 30 жовтня 2014 року по 29 березня 2015 року (включно) на всій 

території України в магазинах ТОВ «АЛЛО». Перелік магазинів вказано на сайті ТОВ 

«АЛЛО». 

3. Скористатися спеціальними умовами підключення може дієздатна особа, яка придбає 

новий планшет з підтримкою стандарту UMTS або смартфон з підтримкою двох SIM та 

стандарту UMTS в магазині ТОВ «АЛЛО» та/або Інтернет магазині ТОВ «АЛЛО» (далі 

Учасник) та активує акційну USIM-картку в період з 30 жовтня 2014 року по 28 лютого 2015 

року (включно). Перелік акційних моделей пристроїв, що приймають участь у акції 

зазначається на сайті ТОВ «АЛЛО». 

4. Беручи участь в акції, Учасник підтверджує, що згоден з Умовами. 

 5. При активації акційної USIM-картки на перші 30 (тридцять) діб користування 

Учаснику надається необмежений бонусний доступ до  Інтернет/передавання даних у мережі 

ТОВ «ТриМоб» або в мережі національного роумінг-партнера. Під добою розуміється 

проміжок часу, що дорівнює 24 (двадцяти чотирьом) годинам та триває з 00.01 по 23.59 годин 

одного календарного дня. При цьому, для інформування абонентів про Умови акції може 

використовуватись також поняття «день». Для активації USIM-картки необхідно придбати 

один з пристроїв, зазначених в п. 3 Умов, та здійснити вихідний дзвінок, або USSD запит, або 

поповнення рахунку, або скористатися послугою доступу до мережі Інтернет; 

 6. Після закінчення перших 30 (тридцяти) діб з початку користування послугами абонент 

може користуватися послугою доступу до Інтернет/передавання даних згідно з умовами 

тарифного плану «Інтернет М» (PrP) для абонентів неконтрактної форми обслуговування.  

7.  Необмежений доступ до Інтернет/передавання даних надається в мережі ТОВ 

«ТриМоб» та національного роумінг-партнера. В мережі міжнародного роумінг-партнера 

необмежений доступ до Інтернет/передавання даних не надається.  

8. Тарифікація послуг, що не вказані в п. 5 Умов, здійснюється згідно з умовами 

тарифного плану «Інтернет М» (PrP). 

9. Надання необмеженого доступу до Інтернет/передавання даних, відповідно до п. 5 

Умов, не здійснюється у разі активації стартового пакета, що був переданий для участі у акції, 

після 28 лютого 2015 року. Тарифікація послуг у такому разі здійснюється згідно з умовами 

тарифного плану «Інтернет М» (PrP). 

10. При зміні тарифного плану, в період дії акції, надання необмеженого доступу до 

Інтернет/передавання даних, відповідно до п. 5 Умов, припиняється.  

11.  Участь в акції означає повне ознайомлення Учасника з Умовами та повну і 

беззастережну згоду на участь в акції за Умовами. 

12. Беручи участь в акції, Учасники повністю приймають Умови та зобов’язуються їх 

виконувати. 

13. 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. 


