ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНОГО ЗАХОДУ
"ТРИ МІСЯЦІ КОНТЕНТУ В ПОДАРУНОК"
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Рекламний захід "Три місяці контенту в подарунок", далі за текстом – Захід,
здійснюється для збільшення продажів телевізорів "Panasonic", які мають функцію
"Smart TV". Метою Заходу є привернення уваги споживачів до таких телевізорів,
формування та/або підтримка інтересу до таких товарів, а також їх просування на
ринку.
1.2. Захід проводиться серед повнолітніх та дієздатних фізичних осіб, що
проживають на території України, за винятком АР Крим, частини Донецької та
Луганської областей, які не перебувають під контролем влади України (є зоною ООС),
та які придбали у період, визначений цими Правилами певні моделі телевізорів
"Panasonic", зазначені у цих Правилах (далі – Учасники Заходу).
1.3. Організатором Заходу є Товариство з обмеженою відповідальністю "ПАНАСОНІК
УКРАЇНА ЛТД", код за ЄДРПОУ 37413729, місцезнаходження: 03022, м. Київ,
пров. Охтирський, 7, корп. 3, оф. 3-201.
2. ЗАХІД
2.1. Захід полягає у тому, що споживачі, які придбали телевізори "Panasonic",
визначені у цих Правилах, матимуть право протягом певного періоду отримати вільний
та безкоштовний доступ до контенту, розміщеного на сервісах інтерактивного
телебачення MEGOGO.NET та DIVAN.TV на умовах та в порядку, визначених цими
Правилами.
3. ТЕЛЕВІЗОРИ ТА ЇХ ПРИДБАННЯ
3.1. Учасниками Заходу є особи, які у період з 01 жовтня 2018 року і до закінчення
строку дії цього Заходу, здійснили придбання моделей телевізорів "Panasonic",
випущених впродовж 2018 року, що мають функцію "Smart TV".
3.2. Телевізори мають бути придбаними в України у офіційних дилерів "Panasonic".
3.3. Ідентифікація телевізора (місце, дата його придбання та модель) для надання
права на участь у Заході здійснюються за допомогою серійного номеру відповідного
телевізора.
4. СЕРВІСИ
4.1. Учасники Заходу отримують вільний та безкоштовний доступ до контенту,
розміщеного на таких сервісах інтерактивного телебачення: MEGOGO.NET та DIVAN.TV
(далі – Сервіси).
4.2. Сервіси є окремими підприємствами, з якими Організатор Заходу уклав
відповідні договори на забезпечення проведення Заходу.
4.2.1. Сервіс MEGOGO.NET надається ТОВ "МЕГОГО", місцезнаходження: 01015,
Україна, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 13-б.
4.2.2. Сервіс DIVAN.TV надається ТОВ "Діван.ТВ", місцезнаходження: 04208,
Україна, м. Київ, проспект Правди, буд. 66А, оф. 2.
4.3. Сервіси мають власні правила надання доступу до контенту, яких Учасники
заходу повинні дотримуватися.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ
5.1. Для отримання контенту від Сервісу MEGOGO.NET Учасник Заходу повинен
забезпечити підключення телевізора до мережі Інтернет. Крім того, Учасник заходу
повинен зареєструватися на веб-сайті http://viera.pro, де зазначити свою актуальну
електронну пошту. Після такої реєстрації Учасник на свою електронну пошту отримає
промокод, який надасть йому можливість отримувати контент від Сервісу
MEGOGO.NET відповідно до цих Правил.
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Учасник має відкрити додаток MEGOGO у меню телевізора, увійти в розділ меню
"Профіль" та у полі "Активувати промокод" ввести промокод, отриманий електронною
поштою, як зазначено вище. Після цього активація вільного доступу до контенту
відбудеться автоматично.
5.2. Для отримання контенту від Сервісу DIVAN.TV Учасник Заходу повинен
забезпечити підключення телевізора до мережі Інтернет. Після цього у меню телевізора
Учасник має відкрити додаток DIVAN.TV та у полі "Активація промокоду" ввести
серійний номер телевізора. Після цього активація вільного доступу до контенту
відбудеться автоматично.
5.3. Учаснику Заходу, який виконав умови цих Правил, Сервіс MEGOGO.NET надає
можливість впродовж трьох місяців від дати активації промокоду вільного переглядати
аудіовізуальні твори відповідно до умов передплати "Кіно і ТБ: Легка на 3 місяці".
5.4. Учаснику Заходу, який виконав умови цих Правил, Сервіс DIVAN.TV надає
можливість отримувати впродовж трьох місяців від дати активації промокоду
(введення серійного номеру) право вільного перегляду аудіовізуальних творів
відповідно до підписки "ПАНАСОНІК ПРОМО".
5.5. Інформація про деталі та умови Заходу також надається на веб-сайтах Сервісів
та за телефонами:
5.5.1. MEGOGO.NET: 0-800-751-234 (дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів
в межах України безкоштовні);
5.5.2. DIVAN.TV: 0-800-210-010 (дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в
межах України безкоштовні).
5.6. Організатор надаватиме інформацію щодо Заходу за телефоном: 0 800 309 880.
Також інформація щодо Заходу наведена на веб-сайті Організатора за такою адресою:
http://viera.pro
6. СТРОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ
6.1. Строк проведення Заходу починається з 01 лютого 2019 року.
6.2. Учасники Заходу можуть розпочати отримання контенту від Сервісів на умовах
цих Правил до 31 березня 2019 року (тобто, промокод та/або серійний номер
телевізора відповідно мають бути активовані (введені) не пізніше дати, зазначеної у
цьому пункті).
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ ОБМЕЖЕННЯ
7.1. Організатор Заходу несе відповідальність виключно в межах цих Правил.
7.2. Організатор не несе жодної відповідальності за будь-які збитки та шкоду, які
можуть нанесені Учаснику чи Учасником через участь у Заході.
7.3. Організатор не несе відповідальності за роботу провайдерів телекомунікаційних
послуг, постачальників електроенергії. Проблеми з перервами у постачанні
телекомунікаційних послуг та/або електроенергії не подовжують строк дії Заходу
(строк надання Сервісами контенту у межах Заходу).
7.4. Організатор не несе відповідальності за будь-які додаткові витрати Учасників
Заходу, які будуть спричинені отриманням контенту від Сервісів.
7.5. Організатор не несе відповідальності за неможливість для Учасників
скористатися безоплатним контентом з будь-яких причин. Якщо Учасник з будь-яких
причин не використовує контент, Організатор не зобов'язаний здійснювати жодних
компенсацій такому Учаснику. Надання грошового чи іншого еквіваленту через
відмову від отримання контенту не передбачається.
7.6. Організатор не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання
своїх зобов'язань, які він взяв на себе через проведення Заходу, якщо таке
невиконання або неналежне виконання спричинене настанням та дією обставин
непереборної сили (форс-мажорних обставин), таких як: стихійне лихо, землетрус,
повінь, епідемія, епізоотія, пожежа, військові дії будь-якого характеру, блокади,
громадські заворушення та безлади, терористичний акт, суттєві зміни чинного
законодавства, аварії, інші обставини, які знаходяться поза контролем Організатора та
унеможливлюють належне виконання його зобов'язань.
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8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
8.1. Під час реєстрації на веб-сайтах Сервісів Учасники мають надати певні свої
персональні дані. Збирання персональних даних здійснюють Сервіси відповідно до
правил, визначених Сервісами.
8.2. Учасники надаватимуть свої персональні дані саме Сервісам, які і нестимуть
відповідальність за їх обробку.
8.3. Організатор Заходу збирає персональні дані Учасників, які реєструються на
сайті http://viera.pro, де розміщено умови щодо обробки персональних даних
Учасників Заходу та умови щодо відповідальності Організатора Заходу щодо обробки
таких даних.
9. ІНШІ УМОВИ
9.1. Учасник Заходу, який реєструється на сайтах Сервісів для отримання контенту
в межах Заходу та вчиняє дії, передбачені цими Правилами для безоплатного
отримання контенту, такими реєстрацією та діями висловлює свою беззаперечну та
повну згоду з цими Правилами.
9.2. Організатор залишає за собою право вносити зміни до цих Правил з
обов'язковою публікацією таких змін таким самим способом, яким опубліковані ці
Правила.
9.3. У всіх випадках, неврегульованих цими Правилами або чинним законодавством,
а також, якщо з'ясується можливість неоднозначного (множинного) тлумачення цих
Правил, що унеможливить врегулювання спірних ситуацій, остаточне рішення буде
прийматися Організатором Заходу.
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