
 
Додаток №1 

До Наказу №090-П від 21.01.2021 р. 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «СПРОБУЙ VOLIA SPORT+VIDEO»  

1 ЦІЛЬОВА ГРУПА УЧАСНИКІВ АКЦІЇ 

1.1 Потенційні та чинні абоненти послуги доступу до пакетів телепрограм за IP-протоколом з 
використанням програмного забезпечення (комп’ютерної програми «Воля TВ») ТОВ «ВОЛЯ-
КАБЕЛЬ»(надалі Компанія), що мають Smart-телевізор Samsung з ОС Tizen 2017-2020 років 
виробництва (розроблені для поширення на території України-мають літери UA в коді моделі) 
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, No1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської 
областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони 
«Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної 
цілісності України», підписаного «13» квітня 2014 року 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., No254-VIII), які в період проведення акції бажають 
підключити послугу доступу до пакетів телепрограм за IP-протоколом з використанням 
програмного забезпечення (комп’ютерної програми «Воля TВ») та яким буде запропоновано 
замовити акційний план підписки «Спробуй Volia Sport+Video», згідно з таб. 1. 

2 ВИНЯТКИ 

2.1  В акції не можуть прийняти участь юридичні особи та фізичні особи – підприємці. 

3 ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ  

3.1 Акція проводиться з 01.09.2020 р. до 31.08.2021 р. 

3.2     Для користувачів, які обрали акційні умови з 01.09.20 р. по 31.08.21 р. - 180 днів з моменту 
активації акційного пакету 

4 СУТЬ АКЦІЇ 

4.1 Абоненти, що входять до цільової групи учасників акції (розділ 1), в період проведення акції 
отримують можливість протестувати акційний план підписки в період дії акційних умов в режимі 
промо перегляду. 

Таблиця 1. Акційний план підписки*: 

* Надання послуги користувачам акційних планів підписки відбувається відповідно до умов, які діють для аналогічних за 
наповненням регулярних планів підписки («Тарифи на плани підписки послуги доступу до пакетів телепрограм за IP-
протоколом з використанням програмного забезпечення (комп’ютерної програми «Воля TВ»)») 
** Підприємство не забезпечує обладнанням для користування планом підписки послуги доступу до пакетів телепрограм за 
IP-протоколом з використанням програмного забезпечення (комп’ютерної програми «Воля TВ»), Абоненту для отримання 
Послуги необхідне обладнання: смартфон та/або планшет (з ОС Android 5.0 та вище, iPhone, iPad з ОС iOS 11 та вище), 
медіаплеєр та/або Smart телевізор з ОС Android TV 6.0 та вище, Smart  телевізор Samsung з ОС Tizen 2017-2020 
років,  Smart  телевізор LG з ОС WebOs 2017-2020 років, Smart  телевізор Hisense з ОС VIDAA 2019 року і вище, компьютер 
чи ноутбук (за допомогою Сайту tv.volia.com) 

4.2 Користувач акційного плану підписки може відмовитись від нього протягом дії акційних умов, та 
отримувати послуги на регулярних умовах, відповідно до обраного плану підписки послуги 
доступу до пакетів телепрограм, але обрати знову акційний план підписки не зможе. 

4.3 Потенційні та чинні абоненти, після отримання спеціального промо-кода, повинні зареєструватися 
в комп’ютерній програмі «Воля ТВ» на телевізорі Samsung, замовити акційний план «Спробуй 
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Volia Sport+Video (PP) PP_308 180 днів 



 
Volia Sport+Video» та активувати  промо-код. Один учасник акції може скористатися промо-кодом 
один раз на кожному новому телевізорі Samsung. 

5 УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ПЕРІОДУ ДІЇ АКЦІЙНИХ УМОВ 
  

5.1. Після закінчення періоду дії акційних умов, якщо користувачем самостійно не буде обрано 
регулярні умови надання плану підписки послуга буде надаватись відповідно до умов і 
характеристик аналогічного регулярного плану підписки, вартістю згідно чинних тарифів на 
момент зміни умов надання послуги з акційних на регулярні («Тарифи на плани підписки плани 
підписки послуги доступу до пакетів телепрограм за IP-протоколом з використанням програмного 
забезпечення (комп’ютерної програми «Воля TВ»)»). 
 

 


