
Умови акції Apple TV+  

1. Організатор, територія і період (дата) проведення Акції:  1.1. Організатором Акції є ПII 

«Логiн» (далі – «Організатор»).   

  

1.2. Перелік магазинів, що приймають участь в акції, дивіться в кінці інструкції.   

  

1.3. Акція проводиться з «15» листопада 2021 року по «13» березня 2022 року включно 

на території України, крім тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської 

областей і АР Крим. Придбання акційної продукції можливе у місцях продажу, 

перелік яких міститься в списку «Перелік магазинів, які беруть участь в акції».   

  

2. Учасники Акції:   

2.1. Учасниками Акції можуть бути будь-які особи, які є громадянами України і 

проживають на території України, які досягли повноліття (18 років). Не визнаються 

Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь працівники Організатора / 

Виконавця Акції і будь-яких інших компаній, що беруть участь у підготовці та 

проведенні Акції та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки), 

неповнолітні.   

  

2.2. Статус Учасника Акції отримує кожен покупець, який придбав як мінімум один 

телевізор LG TV 8K або LG TV 4K моделей 2016-2021 років, в період проведення 

акції вперше активував на ньому сервіс Apple TV+, а також виконав всі інші 

необхідні умови. При активації сервісу Apple TV+ застосовуються положення Умов 

і Політики конфіденційності Apple.  

  

2.3. Один користувач має право придбати акційну продукцію і отримати заохочення 

відповідно до кількості придбаних телевізорів LG TV 8K та/або LG TV 4K  та Apple 

ID із зареєстрованим способом оплати (одна пропозиція на телевізор та Apple ID). 

Після завершення безоплатного періоду, план підписки Apple TV+ автоматично 

продовжується за щомісячною ціною, актуальною для вашого регіону, і діятиме до 

моменту скасування підписки.  

2.4. Користувач не може отримати (активувати) на одній одиниці акційної продукції 

більше одного заохочення. Пропозицію не можна поєднати з Apple One або іншими 

безоплатними пробними версіями чи пропозиціями для Apple TV+.  

  

3. Умови отримання заохочення:   

3.1. Користувач, що став Учасником Акції, має можливість отримати заохочення у 

вигляді доступу до сервісу Apple TV+ строком на 90 діб.  3.2 Заміна заохочення Акції 

грошовим еквівалентом або будь-чим іншим не допускається.   

  

3.3 Інструкція з підключення:   

 Підключіть телевізор до мережі Інтернет (провідний або Wi-Fi) і налаштуйте підключення;   

 Натисніть кнопку «Home» на пульті ДУ і знайдіть іконку «Apple TV+»: (А) у розділі LG 

Store/Преміум або (Б) на панелі швидкого запуску;   

 Оберіть «Apple TV+» і дійте згідно з Інструкцією з активації заохочення на LG TV 8K та/або 

LG TV 4K на сайті https://www.lg.com/ua/televisions/appletvplus  

  



3.4 Інструкція з активації заохочення:   

 Натисніть на банер з пропозицією Apple TV+ у головному меню свого телевізора 

Smart TV або LG Content Store і дотримуйтеся вказівок на екрані.  

4. Інше   

4.1. У разі виникнення ситуацій, не врегульованих цими Умовами, остаточне рішення 

приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства 

України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає 

оскарженню.   

  

4.2. Інформування щодо умов Акції здійснюється за допомогою сайту 

http://smarttv.lge.ua   

  

4.3. Приймаючи участь в Акції, тим самим Учасник Акції підтверджує факт 

ознайомлення з даними Умовами і свою повну та безумовну згоду з ними. 

Порушення Учасником Акції цих Умов або відмова від їх належного виконання 

вважається відмовою Учасника від участі в Акції, при цьому така особа не має права 

на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.   

  

4.4. Організатор Акції не несе відповідальності за зобов'язаннями Учасників Акції, щодо 

сплати податку з доходів фізичних осіб.   

  

4.5. Організатор не несе відповідальності за можливі наслідки не ознайомлення 

Учасника з даними Офіційними Правилами.   

  

4.6. В разі дострокового припинення проведення Акції або інших інших змін або 

доповнень до даних умов, повідомлення про це буде опубліковано на сайті 

http://smarttv.lge.ua/.   

4.7. Організатор залишає за собою право вносити зміни і розміщувати додаткову 

інформацію про Акцію в порядку, визначеному пунктом 4.2 Правил.   

  

5. Контакти для користувачів.   

5.1. Телефон сервісної підтримки: 0-800-303-000   



Умови акції Oll.tv  

   
1. Організатор, територія і період (дата) проведення Акції: 1.1. Організатором Акції є ПII 

«Логiн» (далі – «Організатор»).  

  
1.2. Виконавцем акції є: ТОВ «ДІДЖІТАЛ СКРІНЗ»  

  
1.3. Перелік магазинів, що приймають участь в акції, дивіться в кінці інструкції.  

 1.4. Акція проводиться з «1» липня 2021 року по «30» червня 2022 включно на території  

України. Придбання акційної продукції можливе у місцях продажу, перелік яких міститься 

в списку «Перелік магазинів, які беруть участь в акції».  

   
2. Учасники Акції:  

2.1. Учасниками Акції можуть бути будь-які особи, які є громадянами України і 

проживають на території України, які досягли повноліття (18 років). Не визнаються 

Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь працівники Організатора / 

Виконавця Акції і будьяких інших компаній, що беруть участь у підготовці та 

проведенні Акції та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки), 

неповнолітні.  

  
2.2. Статус Учасника Акції отримує кожен покупець, який придбав як мінімум один 

телевізор LG Smart TV зі списку моделей, вказаних в переліку «Співвідношення 

модельпослуга», в період проведення акції вперше активував на ньому сервіс OLL.TV, 

а також виконав всі інші необхідні умови.  

  
2.3. Один користувач має право придбати необмежену кількість акційної продукції і 

отримати відповідну кількість заохочень (по 1 заохоченню на кожну придбану 

одиницю акційної продукції). Користувач не може отримати (активувати) на одній 

одиниці акційної продукції більше одного заохочення.  

  
3. Умови отримання заохочення:  

3.1. Користувач, що став Учасником Акції, має можливість отримати заохочення:  

a) Доступ до наступного контенту: відеотека від сервісу OLL.TV строком на 90 діб. 3.2 

Заміна заохочення Акції грошовим еквівалентом або будь-чим іншим не допускається.  

   
3.3 Інструкція з підключення:  

• Підключіть телевізор до мережі Інтернет (провідний або Wi-Fi) і налаштуйте 

підключення;   Натисніть кнопку «Home» на пульті ДУ і знайдіть іконку 

«OLL.TV»:  

(А) у розділі LG Store/Преміум або (Б) на панелі швидкого запуску;   Оберіть 

«OLL.TV» і дійте згідно з Інструкцією з активації заохочення на Smart TV.  

  
3.4 Інструкція з активації заохочення:  



• Зареєструйтеся чи увійдіть на сайт oll.tv https://oll.tv/  

• У особистому кабінеті зайдіть у розділ «Профіль», введіть серійний номер телевізора  

в поле «код подарунку».  

• Відкрийте додаток «OLL.TV» на вашому телевізорі, увійдіть в аккаунт та 

насолоджуйтесь переглядом.  

  

  
4. Інше  

4.1. У разі виникнення ситуацій, не врегульованих цими Умовами, остаточне рішення 

приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства 

України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає 

оскарженню.  

  
4.2. Інформування щодо умов Акції здійснюється за допомогою сайту http://smarttv.lge.ua  

  
4.3. Приймаючи участь в Акції, тим самим Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення 

з даними Умовами і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником 
Акції цих Умов або відмова від їх належного виконання вважається відмовою 
Учасника від участі в Акції, при цьому така особа не має права на одержання від 
Організатора Акції будь-якої компенсації.  

  
4.4. Організатор Акції не несе відповідальності за зобов'язаннями Учасників Акції, щодо 

сплати податку з доходів фізичних осіб.  

  
4.5. Організатор не несе відповідальності за можливі наслідки не ознайомлення Учасника 

з даними Офіційними Правилами.  

  
4.6. В разі дострокового припинення проведення Акції або інших інших змін або 

доповнень до даних умов, повідомлення про це буде опубліковано на сайті 

http://smarttv.lge.ua/.  

4.7. Організатор залишає за собою право вносити зміни і розміщувати додаткову 

інформацію про Акцію в порядку, визначеному пунктом 4.2 Правил.  

5. Контакти для користувачів.  

5.1. Телефон сервісної підтримки Oll.TV: 0 (800) 60 00 32  

5.2. Електронна адреса сервісної підтримки користувачів: feedback@oll.tv  

    

  

Умови акції Sweet.TV  

  

1. Організатор, територія і період (дата) проведення Акції:  

1.1. Організатором Акції є ПII «Логiн» (далі - «Організатор»). Організатор має право залучати 

до проведення Акції третіх осіб.  

1.2. Виконавцем акції є: ТОВ «ОТТ Україна». Адреса: 03124, м. Київ, вул. Миколи Василенка,  

буд. 7  

1.3. Перелік магазинів, що приймають участь в акції, дивіться в кінці інструкції.  
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1.4. Акція проводиться з «01»  жовтня 2021 року по «30» червня 2022 року включно на 

території України, крім тимчасово окупованих територій та зони проведення ООС.   

1.5. Акція не є азартною грою та не може бути використана як азартна гра за будь-яких умов.   

1.6. Учасник несе особисту відповідальність за можливі наслідки не ознайомлення з цими 

Офіційними Правилами  

  

2. Учасники Акції:  

2.1. Учасниками Акції можуть бути будь-які особи, які є громадянами України і проживають 

на території України, які досягли повноліття (18 років). Не визнаються Учасниками Акції 

і не мають права брати в ній участь працівники Організатора / Виконавця Акції і будь-

яких інших компаній, що беруть участь у підготовці та проведенні Акції та їх близькі 

родичі (чоловік /  

  дружина, діти, брати / сестри, батьки), неповнолітні.  

2.2. Статус Учасника Акції отримує кожен покупець, який придбав як мінімум один телевізор 

LG Smart TV, що були офіційно імпортовані на територію України, зі списку наступних 

моделей: 50NANO866PA, OLED48A16LA, OLED48C14LB, 55UP75006LF, 55UP77006LB, 

55UP78006LB, 55UP81006LA, 55NANO756PA, 55NANO776PA, 55NANO816PA,  

 55NANO866PA,  55NANO916PA,  55NANO966PA,  OLED55A16LA,  OLED55C14LB,  

 OLED55G16LA,  65UP75006LF,  65UP77006LB,  65UP78006LB,  65UP81006LA,  

 65NANO756PA,  65NANO816PA,  65NANO866PA,  65NANO916PA,  65NANO966PA,  

 65QNED916PA,  OLED65A16LA,  OLED65C14LB,  OLED65G16LA,  70UP81006LA,  

 75UP75006LC,  75UP81006LA,  75NANO756PA,  75NANO866PA,  75NANO916PA,  

 75QNED916PA,  75QNED996PB,  OLED77C14LB,  OLED77G16LA,  82UP80006LA,  

86UP80006LA, 86NANO916PA, 86QNED996PB, OLED88Z19LA та в період проведення акції  

вперше активував на ньому сервіс SWEET.TV, а також виконав всі інші необхідні умови.  

2.3. Один користувач має право придбати необмежену кількість акційної продукції і отримати 

відповідну кількість заохочень (по 1 заохоченню на кожну придбану одиницю акційної 

продукції). Користувач не може отримати (активувати) на одній одиниці акційної 

продукції більше одного заохочення.  

    

3. Умови отримання заохочення:  

3.1. Користувач, що став Учасником Акції, має можливість отримати заохочення:  

Доступ до сервісу SWEET.TV з наступним контентом: до 6000+ фільмів, серіалів від CBS, 

BBC, PictureBox і ABC, 360+ фільмів, мультфільмів і епізодів серіалів з україномовним 

дубляжем і озвучуванням від SWEET.TV, контенту від Disney, Pixar, DreamWorks.  

Заміна заохочення Акції грошовим еквівалентом або будь-чим іншим не допускається.  

3.2. Інструкція з активації промокоду:  

1. Відкрийте додаток SWEET.TV на своєму телевізорі LG  

2. Пройдіть безкоштовну реєстрацію за номером телефону  

3. Перейдіть в особистий кабінет у розділ «Промокоди» 4. В поле для промокоду 

введіть серійний номер свого телевізора 3.3. Інструкція з підключення:  

• Підключіть телевізор до мережі Інтернет (провідний або Wi-Fi) і налаштуйте підключення;  

• Натисніть кнопку «Home» на пульті ДУ і знайдіть іконку «SWEET.TV»: (А) у розділі LG 

Store/Преміум або (Б) на панелі швидкого запуску;   

• Оберіть «SWEET.TV» і дійте згідно з Інструкцією з активації заохочення на Smart TV.  

  

4. Інше.  



4.1. У разі виникнення ситуацій, не врегульованих цими Умовами, остаточне рішення 

приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. 

При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.  

4.2. Інформування щодо умов Акції здійснюється за допомогою сайту http://smarttv.lge.ua   

4.3. Приймаючи участь в Акції, тим самим Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з 

даними Умовами і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції 

цих Умов або відмова від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від 

участі в Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції 

будь-якої компенсації.  

4.4. Організатор Акції не несе відповідальності за зобов'язаннями Учасників Акції, щодо 

сплати податку з доходів фізичних осіб.   

4.5. Організатор не несе відповідальності за можливі наслідки не ознайомлення Учасника з 

даними Офіційними Правилами.  

4.6. В разі дострокового припинення проведення Акції або інших інших змін або доповнень 

до даних умов, повідомлення про це буде опубліковано на сайті http://smarttv.lge.ua/.   

4.7. Організатор залишає за собою право вносити зміни і розміщувати додаткову 

інформацію про Акцію в порядку, визначеному пунктом 4.2 Правил.   

  

5. Контакти для користувачів.   

5.1. Телефон сервісної підтримки SWEET.TV: 2121.   

5.2. Електронна адреса сервісної підтримки користувачів: info@sweet.tv.  

  

  

  

    

Умови Акції «Купуй LG отримуй Київстар ТБ»  

1. Організатор, територія і період (дата) проведення Акції:   

1.1. Організатором Акції є ПII «Логiн» (далі - «Організатор»).  

1.2. Виконавцем Акції є: ТОВ «ПЛЮС ТБ» (код ЄДРПОУ 42642803, 04080, м. Київ,  

вул. Кирилівська, 23) 1.3. Перелік магазинів, що приймають участь в акції, дивіться 

в кінці інструкції. 1.4. Акція проводиться в період з «1» лютого 2022 року по «30» 

червня 2022 включно на території України, крім тимчасово окупованих територій і 

населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення (за текстом даних Правил – 

«Територія проведення Акції»). При цьому, дане обмеження є вимушеним, та 

застосовується з міркувань безпеки. Придбання акційної продукції можливе у місцях 

продажу, перелік яких міститься в списку «Перелік магазинів, які беруть участь в 

Акції».  Місце розміщення зазначеного переліку визначається на розсуд 

Організатора Акції  

2. Учасники Акції:   

2.1. Учасниками Акції можуть бути будь-які особи, які є громадянами України і 

проживають на території України, які досягли повноліття (18 років). Не визнаються 

Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь працівники Організатора / 

Виконавця Акції і будь-яких інших компаній, що беруть участь у підготовці та 

проведенні Акції та їх близькі родичі (чоловік / дружина, діти, брати / сестри, батьки), 

неповнолітні.  

http://smarttv.lge.ua/
http://smarttv.lge.ua/


2.2. Статус Учасника Акції отримує кожен покупець, який придбав як мінімум один 

телевізор LG Smart TV зі списку моделей, вказаних Організатором Акції в переліку 

«Співвідношення модель-послуга», в період проведення Акції вперше активував на 

ньому сервіс (послугу) «Київстар ТБ», а також виконав всі інші необхідні умови.  

2.3. Один Учасник має право придбати необмежену кількість акційної продукції і 

отримати відповідну кількість заохочень (по 1 заохоченню на кожну придбану 

одиницю акційної продукції). Учасник не може отримати (активувати) на одній 

одиниці акційної продукції більше одного заохочення.   

3. Умови отримання заохочення:   

3.1. Покупець, що став Учасником Акції, має можливість отримати заохочення: Доступ 

до наступного контенту:   

1. Онлайн Кінотеатру ivi, start, paramount+, 1+1 video та КіноХіт HD - це понад 20 000+ 

фильмів, серіалів, шоу та мультфільмів;  

2. Пакетів теле/радіо каналів: КС ТБ | Екшн HD, КС ТБ | Комедія HD, КС ТБ | Хорор HD, 

КС ТВ | Серіал  HD, КС ТБ |TURK Серіали HD, KS TV | Наші Серіали HD, КС ТБ | Радянське 

кіно, КС ТБ | 4k UHD, КС ТБ | Аніме HD, Світ навиворіт HD, КС ТБ | Документальний HD, КС 

ТБ | Пізнай Світ HD, КС ТБ Спорт HD, Концерт ТБ HD, Голос країни. Підбірка HD відео, Танці 

з зірками. Підбірка HD відео, КС ТБ | Шоу HD, КС ТБ | Дитячий HD, Хіт FM, Radio ROCKS, 

Русское Радио Україна, Мелодія FM, Радіо Relax, Kiss FM, Наше Радіо,Radio Jazz, Lounge FM, 

Lounge FM  

Terrace, Lounge FM Acoustic, Lounge FM ChillOut, Jam FM, Jam FM Інший, Avtoradio, Retro  FM, 

Retro Dance, Retro Romantic, NRJ, NRJ Hits, NRJ Hot, NRJ HYPE, Radio Piatnitsa, Radio Piatnitsa  

Disko - від сервісу Київстар ТБ строком на 6 (шість) місяців.   

3.2 6 місяців Київстар ТБ у подарунок" означає можливість отримати ознайомчий доступ 

для користування всім контентом відеотеки в рамках послуги «Київстар ТБ» без 

додаткової оплати протягом 180 днів. Термін дії сертифіката – не пізніше 01.09.2022 

року. Після закінчення ознайомчого доступу користувач буде автоматично 

переведений на стандартні умови надання послуги «Київстар ТБ» із пакетом 

«Сімейний» з платою за послугу – 150грн/місяць, яка буде стягуватися з мобільного 

рахунку абонента Київстар. Для користувачів-абонентів інших мобільних операторів 

послуга автоматично відключається. Відповідальність за підключення послуги та її 

надання протягом періоду ознайомлювального доступу несе ТОВ «Плюс ТВ». Деталі 

у продавців або за телефоном 0800300466 (безкоштовно з номерів усіх 

телекомоператорів України). Замовник Акції ТОВ «Плюс ТВ», код ЄДРПОУ 

42642803, місцеперебування 04107, м. Київ, вул. Половецька, 3/42. Організатора 

Акції ТОВ «НРП», Ідентифікаційний код: 36469918. Адреса: 04073, м. Київ, вул. 

Богдана Хмельницького, 44 ПрАТ «Київстар», № 458 в реєстрі операторів, 

провайдерів телекомунікацій, 03113, м.Київ, вул. Дегтярівська, 53.  

3.3 Заміна заохочення Акції грошовим еквівалентом або будь-чим іншим не 

допускається.   

3.4 Інструкція з підключення та активації промокоду від «Київстар ТБ»:   

• Запустити додаток «Київстар ТБ» на телевізорі;   

• Далі потрібно зареєструватися у закладці «Профіль», для цього введіть свій 

контактний номер телефону (будь-якого оператора України) та пароль, що прийде в 

SMS;   



• У меню «Профіль» оберіть поле «Ввести промокод» та введіть код, що прийде вам 

на вашого телевізора. Доступ до перегляду буде активований після введення 

промокоду та активації.   

• Промокод прийде вам у SMS впродовж 5 днів або напишіть нам на почту 

tv.kyivstar@1plus1.tv  

• У меню «Профіль» оберіть поле «Ввести промокод» - введіть код та активуйте. 

Доступ до перегляду буде наданий одразу після активації.   

  

4. Інше   

4.1. У разі виникнення ситуацій, не врегульованих цими Умовами, остаточне рішення 

приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства 

України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає 

оскарженню.   

4.2. Інформування щодо умов Акції здійснюється за допомогою сайту http://smarttv.lge.ua   

4.3. Приймаючи участь в Акції, тим самим Учасник Акції підтверджує факт 

ознайомлення з даними Умовами і свою повну та безумовну згоду з ними. 

Порушення Учасником Акції цих Умов або відмова від їх належного виконання 

вважається відмовою Учасника від участі в Акції, при цьому така особа не має права 

на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.   

4.4. Організатор та Виконавець Акції не несе відповідальності за зобов'язаннями 

Учасників Акції, щодо сплати податку з доходів фізичних осіб.   

4.5. Організатор та Виконавець не несе відповідальності за можливі наслідки не 

ознайомлення Учасника з даними Офіційними Правилами.   

4.6. В разі дострокового припинення проведення Акції або інших інших змін або 

доповнень до даних умов, повідомлення про це буде опубліковано на сайті 

http://smarttv.lge.ua/.   

4.7. Організатор залишає за собою право вносити зміни і розміщувати додаткову 

інформацію про Акцію в порядку, визначеному пунктом 4.2 Правил.   

5. Контакти для користувачів.            

  5.1. Телефон сервісної підтримки Київстар ТБ: 0 800 300 466 (безкоштовно по Україні) 

5.2. Електронна адреса сервісної підтримки користувачів: apps@kyivstar.net  

  

  



 

Додаток №1 
До Наказу №062-П від 21.01.2022 р. 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «ЯСКРАВИЙ VOLIA SPORT+VIDEO»  

1. МЕТА АКЦІЇ 

1.1. Мета акції – інформування потенційних абонентів щодо послуг з ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» (надалі 
Компанії), залучення нових абонентів (фізичних осіб) ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» та збільшення 
абонентської бази. 

2. ЦІЛЬОВА ГРУПА УЧАСНИКІВ АКЦІЇ 

2.1 Нові абоненти (фізичні особи), які бажають підключити послугу доступу до пакетів телепрограм 
за IP-протоколом з використанням програмного забезпечення (комп’ютерної програми «Воля 
TВ»), що придбали чи користуються Smart TV LG (смарт-телевізори) з ОС WebOs 2017-2021 
років, що були офіційно імпортовані на територію України (далі – «Smart TV LG»), які в період 
проведення Акції бажають підключити послугу доступу до пакетів телепрограм за IP-
протоколом з використанням програмного забезпечення (комп’ютерної програми «Воля TВ») 
на Smart TV LG та яким буде запропоновано замовити акційний план підписки «Яскравий 
Volia Sport+Video», згідно з таб. 1. 

3 ВИНЯТКИ 

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

3.2 В акції не можуть прийняти участь особи, що не вказані в п.2.1. 

4. ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

- на території України за винятком території, що визнана як тимчасово окупована. 

5. ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ  

5.1.  Акція проводиться з 01.02.2022 р. до 30.06.2022 р. 

5.1.1. Для користувачів, які обрали акційні умови з 01.02.2022 р. по 30.06.2022 р. - надається 30 

днів промо перегляду з моменту активації акційного пакету. 

6. СУТЬ АКЦІЇ 

6.1 Потенційні абоненти, що входять до цільової групи учасників акції (розділ 2), отримують 
можливість підключити акційний план підписки в період дії акції в режимі промо перегляду. 

6.2 Для участі в акції, потенційному абоненту (розділ 2) необхідно виконати наступні дії: 
- Підключити Smart TV LG до мережі Інтернет (провідний або Wi-Fi) і налаштувати 

підключення; 
- Завантажити програмне забезпечення (комп’ютерну програму «Воля TВ») на своєму Smart 

TV LG або запустити вже завантажене програмне забезпечення (комп’ютерну програму 
«Воля TВ»); 

-  Зареєструватися в програмному забезпеченні (комп’ютерній програмі «Воля TВ») за 
номером телефону.  

- Зайти в особистий кабінет програмного забезпечення (комп’ютерної програми «Воля TВ») зі 
свого Smart TV LG. 

6.3 Протягом 5-х днів потенційний абонент отримає спеціальний промо-код з viber-розсилки або 
іншого повідомлення, що надійде на зареєстрований мобільний телефон.  

6.4 Після отримання промо-коду його потрібно активувати  в особистому кабінеті в програмному 
забезпеченні (комп’ютерній програмі «Воля TВ») на Smart TV LG у період до 30.06.2022 р. з 
моменту отримання промокоду. Один учасник акції може скористатися промо-кодом один раз. 



 

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») 
** Перегляд пакету здійснюється з використанням програмного забезпечення (комп’ютерної програми «Воля TВ») за 
наявності послуги Інтернет від 10Мбіт/с. 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»).  

6.5 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 за IP-протоколом з використанням програмного забезпечення 
(комп’ютерної програми «Воля ТВ»), але обрати знову акційний план підписки не зможе. 

6.6 ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» не гарантує можливість участі в акції власникам Smart TV LG, що були 
неофіційно імпортовані в Україну» 

 
7 УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ПЕРІОДУ ДІЇ АКЦІЙНИХ УМОВ 

  
7.1. 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 послуги 
доступу до пакетів телепрограм за IP-протоколом з використанням програмного забезпечення 
(комп’ютерної програми «Воля ТВ»). 
 

Код 
Назва акційного 
плану підписки 

Наповнення акційного плану 
підписки 

Код  регулярного 
плану підписки 

Період дії 
акційних умов 

Підключення з 01.02.2022 р. до 30.06.2022 року 

PP_986** 
«Яскравий Volia 

Sport+Video» 
Volia Sport+Video (PP)*** PP_308 30 днів 


