
Умови проведення маркетингової акції «Знижка від Pokupon.ua» для існуючих абонентів (фізичних 

осіб) ПАТ «Укртелеком» (далі – Умови) 

 

1. Організатор  акції 

1.1. Організатором маркетингової програми є Товариство з обмеженою відповідальністю 

«СуперДіл», (далі – Організатор) 

2. Зміст та мета акції: 

2.1. Зміст акції є надання існуючим абонентам ПАТ «Укртелеком» додаткових переваг у вигляді 

знижки у розмірі 50 грн при покупці пропозицій на сайті http://pokupon.ua/ на будь-яку суму, 

(окрім акцій в категорії «Товари» та «Туризм») та можливість отримання подарунка – поїздки на 

море (далі – Акція). 

3. Територія та період проведення  

3.1. Період проведення Акції з 11.04.2019 до 10.05.2019 (включно); 

3.2. Територія проведення Акції – територія України за виключенням території проведення ООС 

(окремих районів Донецької та Луганської областей) та тимчасово окупованої території 

України (АР Крим та міста Севастополя). 

4. Учасники Акції – повнолітні громадяни України, які виконали Умови Акції та є існуючими 

абонентами (фізичні особи) ПАТ «Укртелеком».  

5. Не мають права брати участь у Акції: 
5.1. працівники Організатора та їх чоловік/дружина, близькі родичі (дитина, брат, сестра, батько, 

мати, бабуся, дідусь); 

5.2. особи, яким на момент проведення Акції не виповнилося 18 років; 

5.3. особи, які не відповідають Умовам або не виконують Умови Акції.   

6. Умови участі в Акції: 

6.1. для участі в Акції учаснику необхідно: 

6.1.1. зареєструватись на сайті pokupon.ua; 

6.1.2. активувати  промокод ukrtele19 при покупці будь-якої акції (окрім акцій в категорії 

«Товари» та «Туризм»). 

6.2. Промокод необхідно вписати в поле "Есть промокод?" на сторінці оплати. Знижка 50 грн буде 

автоматично зарахована. 

6.3. Серед тих учасників , які здійснили покупку з використанням промокоду на сайті pokupon.ua 

буде проводитися визначення претендента на подарунок  - поїздки на море (за виключенням осіб, 

зазначених в п. 5 Умов).  

6.4. Якщо сума замовлення менша за номінал промокоду, різниця не повертається. 

6.5. Якщо сума замовлення більша за номінал промокоду, необхідно доплатити різницю. 

6.6. Промокод можна використати лише один раз. 

6.7. Детальна інструкція щодо використання промокоду розміщена за 

посиланням  https://pokupon.ua/pg/promocod 

7. Інформаційна підтримка  

7.1. Інформування щодо Умов Акції здійснюється шляхом розміщення інформації: 

7.1.1. на Інтернет-сайті Організатора http://pokupon.ua/    

7.1.2. за телефоном гарячої лінії Організатора: 063 466-83-86; 067 322-47-71; 099 300-24-25 

7.1.3. на паперових рахунках за телекомунікаційні послуги, які надають усі філії ПАТ 

«Укртелеком» на території, зазначеної у п. 3.2 цих Умов; 

7.1.4. на сайті ПАТ «Укртелеком» (www.new.ukrtelecom.ua) 

7.1.5. через Контакт-центр ПАТ «Укртелеком» за телефоном 0 800 506 800 (безкоштовно в 

межах України з номерів українських операторів). 

8. Порядок визначення  претендента на подарунок 

8.1. Під подарунком в цій акції розуміється придбання його за 1 (одну) гривню. Подарунком в цій 

акції є путівка на 4 дні/3 ночі в готельному комплексі «Адам та Єва» в населеному пункті 

Затока, вул. Лиманська, 231 (Одеська область) на Чорному морі.   

8.2. В путівку входить: 

 проживання для двох в номері Люкс; 

 користування дитячою площадкою; 

 Wi-Fi на всій території готелю. 

8.3. Визначення претендента на подарунок відбудеться 15 травня 2019 року шляхом випадкового 

комп’ютерного відбору, який провадитиметься на інтернет-ресурсі www.random.org у 

присутності комісії Організатора. Результати визначення претендента можна побачити на 

сайті Укртелеком – https://new.ukrtelecom.ua/. 
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8.4. Учасник, який отримує подарунок зобов’язується надати  номер особового рахунку у ПАТ 

«Укртелеком». 

8.5.  Заміна подарунка на грошовий еквівалент не допускається.  

8.6. Організатор не несе відповідальності за використання подарунка після його отримання. 

8.7. Претенденту на подарунок Акції буде повідомлено про можливість отримання подарунка 

протягом 2-х годин після завершення процесу визначення претендента згідно п.8.3. за 

допомогою телефонного зв’язку та/або листом на електронну пошту (контактні дані зазначені 

в профілі під час реєстрації). 

8.8. Якщо з претендентом на отримання подарунку неможливо зв’язатися протягом 3 днів, 

визначення такого претендента відбувається повторно.   

 


