ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «Розіграш телевізора Xiaomi»
Для нових та діючих абонентів OmegaTV
Організатором Акції є компанія OmegaTV («ОМЕГА ТБ»). Товариство з обмеженою
відповідальністю «ОМЕГА ТБ». Код ЄДРПОУ 41338476 Юридична адреса: 03067, м. Київ, бул.
Вацлава Гавела, 4, корпус № 46, офіс 401 Поштова адреса: 03039, м. Київ, Голосіївський просп.,
27, офіс 13.
Сервіс OmegaTV - це сервіс, що надає доступу до телевізійного контенту та інших послуг з
використанням технології доставки відеосигналу на телевізор користувача через мережу
Інтернет.
Акція — рекламна акція «Розіграш телевізора Xiaomi», що проводиться Організаторами, в
рамках якої оплативши абонентську плату в розмірі 148 грн, учасник акції має можливість
безкоштовно отримати телевізор Xiaomi, підписку для перегляду ТБ в сервісі OmegaTV
(https://omegatv.ua/), на 3 або 6 місяців.
Учасник акції — будь-яка повнолітня фізична особа, яка здійснила оплату за місячний
абонемент, в розмірі - 148 грн в сервісі OmegaTV (https://omegatv.ua/) в період з 15.04.2021 по
15.05.2021 року.
Зареєстрований абонент — фізична особа, яка пройшла реєстрацію на сервісі OmegaTV
(https://omegatv.ua/) та внаслідок цього отримала доступ до перегляду певного контенту,
здійснила оплату місячної підписки (на 30 днів).
Тарифний план (підписка) — підписка на сервіс OmegaTV, що включає певний перелік контенту
до якого надається доступ.
Акція проводиться на території України (за винятком території, що визнана як тимчасово
окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв’язку з
прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій
території України» від 15.04.2014, №1207-VII, а також ряду населених пунктів на території
Донецької та Луганської областей (на підставі Закону України «Про особливості державної
політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях
у Донецькій та Луганській областях» від 18.01.2018 р. № 2268-VIII, Указу Президента України
«Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про
невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної
цілісності України», від 14.04.2014 та Постанови Верховної Ради України «Про визнання
окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими
територіями» від 17.03.2015 р., №254-VIII.) (надалі – «Територія проведення Акції»).
Умови та порядок участі в Акції.
В Акції можуть взяти участь всі охочі.
Для участі в Акції необхідно: Протягом періоду проведення Акції здійснити оплату місячної
підписки на сервіс OmegaTV, на загальну суму від 148,00 грн (сто сорок вісім грн., 00 коп.)
Визначення Переможця Акції проводиться Організатором 15 січня 2021року, за допомогою
сервісу https://www.random.org/
Переможцем Акції визначається 3 (три) персони, що здобули право на отримання подарунків:
1 місце - телевізора Xiaomi
2 місце - сертифікат на 6 місяці для перегляду тв в OmegaTV.
3 місце - підписка на 3 місяці для перегляду тв в OmegaTV.

Умови та строки отримання подарунку Акції
Протягом 3 (трьох) робочих днів, з моменту визначення переможця Акції, Організатор OmegaTV,
шляхом телефонного дзвінка інформує переможця Акції про його перемогу та узгоджує умови
отримання подарунку.
Інші умови.
У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких
спірних питань та/або питань, неврегульованих цими правилами, рішення ухвалює Організатор.
Рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.
Організатор підтверджує та гарантує, що для визначення переможців Акції не використовуються
засоби, які б дозволили втручатися у результати визначення переможця.
Порушення Учасниками Акції цих Правил або відмова Учасників Акції від належного виконання
цих Правил (порядку проведення Акції та/або правил отримання подарунку Акції, тощо),
вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції.
Організатор залишає за собою право вносити будь-які зміни до Офіційних правил. Про
внесення змін Організатор інформує Учасників Акції шляхом розміщення відповідної інформації
або оновлених Офіційних правил на офіційному веб-сайті Сервісу:
https://omegatv.ua/actions/rozіgrash_tv
Організатор має право усунути будь-кого з Учасників Акції від участі в Акції в разі виникнення
сумнівів у виконанні таким Учасником Акції умов цих Правил або в разі порушення Учасником
Акції цих Правил.
Детальна інформація щодо умов проведення Акції доступна за телефоном контакт-центру
Організатора тел. 0800 337 465.
Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим дає свою згоду на обробку його персональних
даних Організатором Акції.
Участь в Акції автоматично означає про факт ознайомлення та повну, згоду Учасника акції з
даними Офіційними правилами, а також підтверджує його повноліття.
Порушення Учасником акції цих Офіційних правил або відмова Учасника акції від належного
виконання цих Офіційних правил вважається відмовою.
Відмова Учасника від участі в Акції та отримання подарунку Акції, не має права на одержання
від Організатора будь-якої компенсації.

