Спеціальні умови проведення акції
1. Спеціальні умови проведення акції (далі Умови) діють з 10 лютого 2017 року
по 31 грудня 2017 року (включно).
2. Акція проходить з 10 лютого 2017 року по 31 грудня 2017 року (включно) на
всій території України.
3. Скористатися спеціальними умовами акції може фізична особа, яка придбає
СП (Товар) через офіційний Інтернет-магазин ТОВ «ТриМоб» (далі Учасник) та
активує USIM-картку в період з 10 лютого 2017 року по 31 грудня 2017 року
(включно).
4. Беручи участь в акції, Учасник підтверджує, що згоден з Умовами.
5. Нарахування додаткового пакета послуг (далі Бонусний трафік) здійснюється
на таких умовах:
5.1 При активації акційної USIM-картки із тарифним планом «green»:
5.1.1 абоненту одноразово нараховується 1536 Мбайт трафіка, який може бути
використаний протягом 30 (тридцяти) днів з дати її активації в мережі рухомого
(мобільного) зв’язку ТОВ «ТриМоб» або в мережі національного роумінг-партнера;
5.1.2 за умови поповнення рахунку в поточному місяці, протягом 6 місяців з дати
активації стартового пакету, на 50 гривень (з ПДВ та ПФ) і більше одним платежем та
замовлення будь-якої з послуг «A», «B», «С», «V» або «S» Учаснику акції одноразово
надається 1536 Мбайт акційного трафіка, який може бути використаний протягом 30
(тридцяти) днів з дати нарахування в мережі рухомого (мобільного) зв’язку ТОВ
«ТриМоб» або в мережі національного роумінг-партнера
5.2 При активації акційної USIM-картки із тарифним планом «Річний» абоненту,
протягом перших 6 місяців, щомісячно нараховується 1536 Мбайт трафіка, який може
бути використаний протягом 30 (тридцяти) днів з дати нарахування в мережі рухомого
(мобільного) зв’язку ТОВ «ТриМоб» або в мережі національного роумінг-партнера;
5.3 Для активації USIM-картки необхідно здійснити вихідний дзвінок, або USSD
запит, або поповнення рахунку, або скористатися послугою доступу до мережі
Інтернет;
5.4 Після закінчення Бонусного трафіку послуги надаються за звичайними
тарифами поточного тарифного плану.
6. Бонусний або акційний трафік не може бути використаний в мережі
міжнародного роумінг-партнера.
7. Тарифікація послуг, що не вказані в п. 5 Умов, здійснюється згідно з умовами
тарифного плану «green» (PrP).
8. Бонусний трафік використовується в першу чергу.
9. При зміні тарифного плану надання акційного пакета послуг (Бонусного
трафіку) припиняється, у разі такої зміни залишок невикористаного Бонусного трафіку
анулюється.
10. Ціна продажу USIM-карток становить (з ПДВ та ПФ) за одиницю:

Тип номеру

Вартість, грн. (з ПДВ та ПФ)
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«Річний»
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Звичайний номер
Срібний номер
Золотий номер
Платиновий номер

11. Система знижок продажу USIM-карток через офіційний Інтернет-магазин ТОВ
«ТриМоб»:
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Також, передбачено знижку у розмірі 30% за оптову закупівлю, що означає
одноразове замовлення від 11 до 100 (включно) USIM-карток. Таке замовлення
можливе лише за умови придбання USIM-картки з тарифним планом «green».
12. Участь в акції означає повне ознайомлення Учасника з Умовами та повну і
беззастережну згоду на участь в акції за Умовами.
13. Беручи участь в акції, Учасники повністю приймають Умови та
зобов’язуються їх виконувати.
14. У разі одночасного придбання одного з пристроїв: смартфон HUAWEI Y6Pro
(TITAN-U02) Dual Sim (білий), смартфон HUAWEI Y6II Dual Sim (чорний), смартфон
HUAWEI Nova Dual Sim (золотий), смартфон HUAWEI GT3 Dual Sim (золотий),
смартфон HUAWEI P9 lite Dual Sim (чорний), смартфон HUAWEI P9 lite Dual Sim
(чорний), мобільний бездротовий 3G-маршрутизатор netw.a TP-Link M5360 та USIMкартки зі звичайним номером та тарифним планом «Річний» абоненту надається
можливість придбання такої USIM картки за акційною вартістю – 1 гривня (з ПДВ та
ПФ).
15. 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.

