
Умови проведення конкурсу «З вас — коментарі, з нас — подарунки!»

1. Умови конкурсу поширюються на діючих абонентів — фізичних осіб ТОВ «ВІНЕР
ТЕЛЕКОМ», які користуються послугою з доступу до мережі Інтернет за технологією PON.

2. Усі існуючі Абоненти отримують можливість прийняти участь у конкурсі «З вас —
коментарі, з нас - подарунки!» на наступних умовах:

-  підписатись  на  офіційну  сторінку  «ВІНЕР  ТЕЛЕКОМ» у  Facebook,  яка  знаходиться  за
адресою https://www.facebook.com/viner.net.ua/ , поставити їй «Подобається»;

-  на офіційній сторінці у Facebook  у розділі «Відгуки» натиснути «Так» на запитання «Ви
рекомендуєте Вінер Телеком?» та залишити оригінальний коментар;

-  підписки  та  позначки  «Подобається»  повинні  бути  відкритими  для  всіх  користувачів
Facebook  (перевірити  та  змінити  їх  можна  в  налаштуваннях  конфіденційності  особистої
сторінки у Facebook).

3. 23  жовтня  2019  року  «ВІНЕР ТЕЛЕКОМ» за   допомогою програми “Генератор
випадкових  чисел”  у  випадковому  порядку  обире  6-х  переможців серед  Абонентів,  які
виконали умови п. 2, кожен з яких отримає подарунок*, а саме:

- за перше місце - ТV приставка NGTV X3**;
- за друге місце - Wi-Fi роутер TP-Link 850**;
- за третє місце -  Wi-Fi роутер Netis WF2411E**;
- за четверте місце - 3 (три) місяці безкоштовного користування послугою Інтернет у вигляді
нарахування бонусів в розмірі що еквівалентний обраному Абонентом тарифному плану на 
Інтернет***;
- за п’яте місце - 2 (два) місяці безкоштовного користування послугою Інтернет у вигляді 
нарахування бонусів в розмірі що еквівалентний обраному Абонентом тарифному плану на 
Інтернет***;
- за шосте місце - 1 (один) місяць безкоштовного користування послугою Інтернет у вигляді 
нарахування бонусів в розмірі що еквівалентний обраному Абонентом тарифному плану на 
Інтернет***;

Бонуси будуть нараховані на бонусний рахунок переможців протягом доби з дня 
оголошення результатів Конкурсу.

4. Результати Конкурсу будуть оприлюднені 23 жовтня 2019 року на офіційній сторінці
«ВІНЕР  ТЕЛЕКОМ»  у  Facebook  https://www.facebook.com/viner.net.ua/ та  на  сайті
www.viner.net.ua.
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5. Якщо зв’язатися з Переможцем неможливо протягом 10-ти календарних днів з дати
оприлюднення  результатів  конкурсу,  вважається,  що  такий Переможець  втратив  право  на
подарунок. У такому випадку Компанія «ВІНЕР ТЕЛЕКОМ» має право зафіксувати цей факт
актом  в  односторонньому  порядку  та  самостійно  прийняти  рішення  про  подальше
розпорядження  Призом,  яке  є  остаточним  та  оскарженню  не  підлягає.  У  випадку,  якщо
Переможець за певними причинами, не залежними від Компанії «ВІНЕР ТЕЛЕКОМ», не має
можливості одержати Приз або відмовляється від Призу, він не має права на одержання будь-
якої  компенсації.  Учасники  Конкурсу  несуть  особисту  відповідальність  за  достовірність
наданої ними інформації.

6. Строк дії конкурсу — з 01 жовтня 2019 року по 23 жовтня 2019 року включно.

7. Своєю участю у Конкурсі  Абонент надає  «ВІНЕР ТЕЛЕКОМ» згоду на обробку
його персональних данних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

8. Провайдер залишає за собою право змінювати термін дії  та  умови конкурсу без
персонального  повідомлення  учасників,  шляхом  оновлення  інформації  на  сайті
www.viner.net.ua та офіційній  сторінці  «ВІНЕР  ТЕЛЕКОМ»  у  Facebook  -
https://www.facebook.com/viner.net.ua/ .

* під подарунком мається на увазі можливість його придбання за 1 грн.
**  подарунки не  можуть  бути  обміняні  на  грошовий  еквівалент,  на  інші  блага  та  поверненню  не
підлягають. Компанія  «ВІНЕР ТЕЛЕКОМ» залишає за собою право змінити подарунки. Якщо такі зміни
будуть мати місце, Компанія заздалегідь повідомляє про них в порядку, передбаченому в п. 8 цих Умов.
Компанія  «ВІНЕР  ТЕЛЕКОМ» не  несе  ніякої  відповідальності  за  подальше  використання  подарунків
Переможцями після їх одержання, за неможливість Переможцями скористатись наданими подарунками з
будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких подарунків.
*** безкоштовне користування послугою Інтернет не включає в себе користування Абонентом послугою
ОТТ Телебачення.
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