Умови проведення щомісячного конкурсу «Подарунок за репост»
1. Умови акції поширюються на існуючих 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 «Поділися
новиною!» 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».
- самостійно, через особистий кабінет Абонента або на офіційному сайті http://viner.net.ua/
натиснути кнопку «Поділитися у Facebook»
- підписки та позначки «Подобається» повинні бути відкритими для всіх користувачів
Facebook (перевірити та змінити їх можна в налаштуваннях конфіденційності особистої сторінки
у Facebook).
3. В останній робочий день місяця, за допомогою програми “Генератор випадкових
чисел”, «ВІНЕР ТЕЛЕКОМ» буде у випадковому порядку обирати трьох переможців, серед
Абонентів, які виконали умови п.2, поточного місяця, кожен з яких отримуватиме 1 (один) місяць
безкоштовного користування послугою Інтернет* у вигляді нарахування бонусів в розмірі що
еквівалентний
обраному
Абонентом
тарифному
плану
на
Інтернет.
4. Один Абонент може виграти не більше одного разу на місяць. Якщо Абонент випадає
другий раз поспіль, переможець переобирається.
5. Бонуси будуть нараховані на бонусний рахунок переможця протягом доби з дня
оголошення результатів Конкурсу.
6. Участь у Конкурсі одним і тим самим Абонентом та кількість новин, з якою цей
Абонент поділився на своїй сторінці у Facebook, є не обмеженою.
7. Підсумки Конкурсу будуть підводитись в останній робочий день місяця за поточний
місяць.
8. Результати Конкурсу щомісяця будуть розміщені у глобальній мережі Інтернет за
посиланням: http://viner.net.ua/news.php або на офіційній сторінці «ВІНЕР ТЕЛЕКОМ» у Facebook
https://www.facebook.com/viner.net.ua/ .
9. Територія дії конкурсу — на всій діючій зоні покриття Провайдера ТОВ «ВІНЕР
ТЕЛЕКОМ».
10. Строк дії конкурсу — з 01 жовтня 2018 року на постійній основі.
11. Провайдер залишає за собою право змінювати термін дії та умови акції без
персонального повідомлення учасників, шляхом оновлення інформації на сайті www.viner.net.ua .

* Безкоштовне користування послугою Інтернет не включає в себе користування Абонентом
послугою ОТТ Телебачення.

