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Офіційні правила Акції «Квитки у кіно для користувачів послуги «Захисти 

мобільний»» 

 

1. Ці офіційні правила (далі по тексту — Правила) визначають порядок проведення та умови 

участі в Акції «Квитки у кіно для користувачів послуги «Захисти мобільний» (надалі – 

Послуга) (надалі – Акція). 

Суть Акції полягає у наданні користувачам Послуги можливості виграти квитки у кіно. 

Щоб стати учасником Акції потрібно ппідключити будь-який пакет Послуги під час 

періоду проведення Акції або бути вже користувачем Послуги. 

2. Беручи участь в Акції, кожна особа тим самим засвідчує факт повного та належного 

ознайомлення з цими Правилами, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з 

умовами, що викладені у цих Правилах.  

3. Ці Правила можуть бути змінені або доповнені Організатором Акції в односторонньому 

порядку. Усі зміни/доповнення до цих Правил вносяться шляхом їх публікації на сайті 

https://www.protect.lifecell.ua. 3міни/доповнення набувають чинності з дня їх 

опублікування, якщо інше прямо не передбачено безпосередньо такими змінами. 

4. Чинна редакція Правил розміщується в мережі Інтернет на сайті за адресою: 

https://www.protect.lifecell.ua/ 

5. Організатором та виконавцем Акції виступає ТОВ « РАДАРМІ».  

Період проведення Акції: з 02.09.2022 року по 12.09.2022 року (включно). 

6. Територією проведення акції є вся території України, окрім тимчасово окупованих та 

непідконтрольних територій.  

7. Учасниками Акції можуть бути абоненти ТОВ «лайфселл», які в період проведення Акції 

виконали умови визначені цими Правилами.  

Для того, щоб підключити Послугу, потрібно здійснити активацію на сайті 

www.protect.lifecell.com.ua, завантаживши мобільний застосунок http://bit.ly/30aLgUl, 

набрати *691#, відправити SMS на номер 6911 з текстом «1» («2» чи «3», цифра залежить 

від обраної підписки), зателефонувати в кол-центр за номером 6911 (безкоштовно з номера 

lifecell) або перейти за посиланням s.lifecell.ua/pm-vip. s.lifecell.ua/zm-sp 

8. Підтвердження активації надходить у відповідь у вигляді СМС-повідомлення Акції.  

За результатом виконання дій, описаних у п. 8 цих Правил, абонент отримує  можливість 

виграти одну із 5 пар квитків у кінотеатр на фільм «Квиток до раю».  

Серед усіх учасників Акції Організатором буде проведено розіграш: 13 вересня  2022 

(серед учасників, які підключили Послугу у період з 02.09.2022 по 12.09.2022 (включно) 

або вже є користувачами такої Послуги. Вибір 5 переможців здійснюється випадково з 

використанням сайту random.org.  

За результатами розіграшу: 13 вересня 2022 року Організатор визначить по одному 

переможцю Акції. Вказані переможці акції отримають право на винагороду у вигляді 

квитків у кінотеатр. 

Переможець буде повідомлений шляхом телефонного дзвінка від Організатора про 

перемогу протягом – 2 днів. 

9. У разі неотримання винагороди, якщо учасник мав на неї право або в разі виникнення будь-

яких інших труднощів, абонент повинен звернутися у робочі дні за контактними 

телефонами: 6911 (безкоштовно з номерів lifecell) або +38 073 690 6911 (тарифікація 

дзвінків згідно тарифів оператора зв'язку) не пізніше 14.09.2022 року включно. У випадку, 

якщо учасник не звернувся до 14.09.2022 року включно з питань неотримання винагороди, 

такий учасник втрачає право на її отримання. 

10. Переможці не можуть передавати права на винагороду третім особам. 

11. Вартість пакетів Послуги встановлюється окремим наказом ТОВ «лайфселл» .  

12. Для того, щоб самостійно відключити Послугу необхідно відправити SMS з текстом 

“СТОП”, “STOP” на номер 6911. Припинення Послуги не потребує додаткової оплати.  

https://www.protect.lifecell.ua/
http://www.protect.lifecell.com.ua/
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13. Учасники Акції своєю участю в Акції надає свою згоду на отримання будь-якої інформації 

стосовно ініціації, ходу та результатів проведення цієї Акції, а також наступних Акцій, що 

будуть проводитися. 

14. Всі відносини, що стосуються проведення даної Акції, регулюються на основі чинного 

законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення 

Правил і при неврегульованих Правилами спірних питаннях остаточне рішення 

приймається » в межах чинного законодавства України. Рішення ТОВ «РАДАРМІ» з усіх 

питань, пов'язаним з проведенням Акції, є остаточними і не підлягають перегляду. 

15. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це 

заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп’ютерними вірусами, 

дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними 

неполадками або будь-якою іншою причиною, непідконтрольною  ТОВ « РАДАРМІ», яка 

спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність або належне проведення Акції,   

ТОВ «РАДАРМІ» може на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або 

тимчасово припинити проведення Акції. 

16. Організатор залишає за собою право вносити зміни до умов та строків проведення Акції. 

У випадку будь-яких змін інформацію про це буде наведено на веб-сайті www.lifecell.ua. 

17. Беручи участь в Акції, учасник розуміє та погоджується з тим, що персональні дані 

Учасника можуть оброблятися Організатором або залученими ним третіми особами з 

метою проведення Акції, вчинення всіх необхідних пов’язаних з нею дій. Приймаючи 

вимоги даних Правил, учасники тим самим надають згоду на таку обробку та 

підтверджують своє повне розуміння та необхідну поінформованість щодо мети обробки 

інформації, а також прав, які йому надаються відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних». 

 

 


