ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ РОЗІГРАШУ «Вболівай та вигравай!»
1. Організатором та Виконавцем розіграшу є ТОВ «ПРОЛАЙН ТМ».
2. Період проведення розіграшу: 08.02.2022 – 22.02.2022
3. Учасники розіграшу: існуючі абоненти ТОВ «Пролайн ТМ» або будь-які особи, що
проживають в зоні покриття мережі Proline (виключно фізичні особи), крім співробітниківвиключно фізичні особи), крім співробітників
ТОВ «Пролайн ТМ».
4. Умови розіграшу.
Розіграш «Вболівай та вигравай» проводиться на сторінці «Proline TM» в соціальній мережі
Facebook за посиланням https://www.facebook.com/Proline.Internet/ між учасниками, що
виконали умови розіграшу, та присвячений Зимовій Олімпіаді 2022.
Переможець розіграшу отримає безкоштовні* місяці Інтернету згідно свого тарифного плану
(виключно фізичні особи), крім співробітниківдля нового абонента – згідно тарифного плану на вибір) у кількості медалей, що отримає
збірна України на Зимовій Олімпіаді 2022.
У випадку, якщо збірна України здобуде менше ніж 3 медалі або не здобуде жодної медалі на
Зимовій Олімпіаді 2022, переможцю буде надано 3 місяці безкоштовного* Інтернету.
Для того, щоб стати учасником розіграшу необхідно до 22 лютого 2022 року (виключно фізичні особи), крім співробітниківдо 16 год. 00
хв.):
1) підписатися на сторінку «Proline TM» в соціальній мережі Facebook за
посиланням https://www.facebook.com/Proline.Internet/;
2) здійснити відмітку «Подобається» посту з інформацією про проведення розіграшу;
3) поділитися постом з інформацією про проведення розіграшу на своїй сторінці
профілю в соціальній мережі Facebook, переконавшись, що профіль доступний для
загального перегляду;
Сторінка учасника розіграшу в мережі Facebook має бути особистою (виключно фізичні особи), крім співробітниківреальною), не
комерційною, не створеною з метою участі в розіграшах та рекламних акціях. ТОВ
«Пролайн ТМ» залишає за собою право відмовити учаснику, якого було визначено
переможцем розіграшу, якщо сторінка такого учасника у мережі Facebook не відповідає
правилам проведення розіграшу.
Переможець Розіграшу буде визначений за допомогою незалежного сервісу www.random.org
та оголошений 24 лютого 2022 року шляхом розміщення інформації на сторінці «Proline ТМ»
у соціальній мережі Facebook за посиланням https://www.facebook.com/Proline.Internet/.
Якщо переможцем розіграшу буде особа, яка не є діючим абонентом ТОВ «Пролайн ТМ», то
обов’язковою умовою отримання «подарунку» є укладення договору та оплата за
підключення до мережі Proline, що складає 1,00 грн.
Під участю у розіграшу мається на увазі, що учасник ознайомлений з цими Правилами.
Соціальна мережа Facebook повністю звільняється від відповідальності за проведення цього
розіграшу відповідно до правил мережі Facebook.
*Під безкоштовними місяцями Інтернету розуміється оплата за тарифний план в розмірі 1,00
грн./міс.

