Умови проведення акції «Запроси друга»
1. Умови проведення акції «Запроси друга» (далі Умови акції) діють з 01 листопада
2016 року по 30 квітня 2017 року (включно) на всій території України.
2. Скористатися Умовами акції може дієздатна фізична особа, яка придбає через
офіційний Інтернет-магазин ТОВ «ТриМоб» стартовий пакет для підключення до тарифного
плану «green» (далі СП) та/або активує акційний промо-код (далі Учасник) в період з 01
листопада 2016 року по 30 квітня 2017 року (включно).
3. Беручи участь в акції, Учасник підтверджує, що згоден з Умовами акції.
4. Отримати акційний промо-код можна придбавши СП в період з 01 листопада 2016
року по 31 січня 2017 року (включно). У разі оптової закупівлі СП (більше 11 штук в одному
замовленні) промо-коди до таких СП не надаються;
5. Кожний акційний промо-код відповідає певному абонентському номеру в
стартовому пакеті з яким вкладається такий промо-код (останні п’ять цифр промо-коду та
п’ять останніх цифр абонентського номеру співпадають);
6. Активувати акційний промо-код можна при наступному замовленні СП зі
звичайним номером через офіційний Інтернет-магазин ТОВ «ТриМоб» в період з 01
листопада 2016 року по 30 квітня 2017 року (включно);
7. Активація акційного промо-коду надає знижку особі, яка активувала промо-код
(Учаснику), в розмірі 10 грн. на здійснене замовлення СП зі звичайним номером.
8. Нарахування додаткового пакета послуг (далі Бонусний трафік) здійснюється на
таких умовах:
8.1. При активації акційного промо-коду, Учаснику з абонентським номером, що, згідно
з п.5 Умов акції, відповідає спеціальному промо-коду, в період з 1-го по 10-те число
наступного місяця з дати активації промо-коду, одноразово нараховується 5120 Мбайт
трафіка, який може бути використаний протягом 30 (тридцяти) днів з дати його нарахування;
8.2. Бонусний трафік не може бути нарахований Учасникам USIM-картки яких не були
активовані до моменту його нарахування. Для активації USIM-картки необхідно здійснити
вихідний дзвінок, або USSD запит, або поповнення рахунку, або скористатися послугою
доступу до мережі Інтернет;
8.3. Після закінчення Бонусного трафіку послуги надаються за тарифним планом «green»
(PrP);
8.4. Бонусний трафік не може бути використаний в мережі міжнародного роумінгпартнера;
8.5. При нарахуванні Бонусного трафіку залишок попередньо нарахованого в інших
акціях та невикористаного Бонусного трафіку анулюється;
8.6. Бонусний трафік використовується в першу чергу.
9. Тарифікація послуг, що не вказані в п. 8 Умов акції, здійснюється згідно з умовами
тарифного плану «green» (PrP).
10. При зміні тарифного плану залишок невикористаного Бонусного трафіку
анулюється.
11. Участь в акції означає повне ознайомлення Учасника з Умовами акції та повну і
беззастережну згоду на участь в акції за Умовами акції.
12. Беручи участь в акції, Учасники повністю приймають Умови акції та зобов’язуються
їх виконувати.
13. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Умов
акції, та/або питань, не врегульованих Умовами акції, остаточне рішення приймає ТОВ
«ТриМоб» відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення ТОВ
«ТриМоб» є остаточним і не підлягає оскарженню.

