
Умови Акції «Старт»

1. Загальні положення
1.1 Ці офіційні правила (далі по тексту — Правила) визначають порядок

проведення та умови участі в акції «Старт» (далі по тексту – Акція). Акція носить
рекламний характер і проводиться з метою привернення уваги до інформаційних послуг
ТОВ «Хайселл».

1.2 Суть акції полягає у наданні Учасникам Акції можливості здійснити
розсилку 1000 (однієї тисячі) SMS-повідомлень за ціною 0,01 грн за кожне відправлене
SMS-повідомлення, у разі виконання такими Учасниками певних умов визначених п. 2.3
цих Правил.

1.3 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.

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

1.5 Усі зміни/доповнення до цих Правил вносяться шляхом їх публікації на сайті
https://hicell.com. 3міни/доповнення набувають чинності з дня їх опублікування, якщо інше
прямо не передбачено безпосередньо такими змінами.

1.6 Чинна редакція Правил розміщується на сайті за адресою: https://hicell.com.
1.7 Організатором та виконавцем Акції виступає ТОВ «Хайселл».

2. Учасники Акції, умови та період проведення Акції
2.1 Учасниками Акції є особа з повною цивільною правоздатністю та

дієздатністю, яка уклала Договір про надання інформаційних послуг на визначених
Правилами та умовами умовах шляхом реєстрації на сайті https://hicell.com та виконала
умови п. 2.3 цих Правил.

2.2 Період проведення акції з 15.03.2023 по 31.05.2023 включно.
2.3 Для того, щоб Учасник акції міг здійснити розсилку 1 000 (однієї тисячі)

SMS-повідомлень за ціною 0,01 грн за кожне відправлене SMS-повідомлення, необхідно в
період з 15.03.2023 по 30.04.2023:

2.3.1 Заповнити інформаційну анкету доступну через Особистий кабінет на сайті
https://hicell.com та

2.3.2 Здійснити оплату та відправку 10 000 (десяти тисяч) SMS-повідомлень за
звичайним тарифом, наведеним на сайті https://hicell.com

2.3.3 За результатом виконання дій описаних у п.2.3.1 – 2.3.2 Учасник акції
01.05.2023 отримує можливість здійснити розсилку 1 000 (однієї тисячі) SMS-повідомлень
за ціною 0,01 грн за кожне відправлене SMS-повідомлення.

2.4 Термін, встановлений для використання можливості здійснення відправки 1 000
(однієї тисячі) SMS-повідомлень за ціною 0,01 грн, закінчується 31.05.2023. Якщо
Учасник Акції не використав протягом строку з 01.05.2023 по 31.05.2023 (включно)
можливість розсилки за спеціальною ціною – така можливість анулюється.

2.5 Отримання можливості здійснення розсилки 1 000 (однієї тисячі)
SMS-повідомлень за ціною 0,01 грн не підлягає обміну чи поверненню.

2.6 Ті Замовники, які отримали можливість здійснення розсилки 1 000 (однієї тисячі)
SMS-повідомлень за ціною 0,01 грн не можуть передавати право на неї третім
особам.

2.7 Учасник Акції своєю участю в Акції підтверджує ознайомлення із цими умовами та
свою беззаперечну згоду із ними та надає свою згоду на отримання будь-якої
інформації стосовно ініціації, ходу та результатів проведення цієї Акції, а також
наступних Акцій, що будуть проводитися ТОВ «Хайселл».
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2.8 Визнання недійсним будь-якого положення цих Правил не впливає на чинність
Правил у цілому.

2.9 Усі відносини, що стосуються проведення Акції, регулюються відповідно до
чинного законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне
тлумачення Правил і при неврегульованих Правилами спірних питаннях остаточне
рішення приймається Організатором. Рішення Організатора з усіх питань,
пов'язаним з проведенням Акції, є остаточним і не підлягає перегляду.

2.10 Якщо з будь-якої причини будь-який аспект цієї 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,
неконтрольованою Організатором, яка спотворює або втручається у виконання,
безпеку, чесність або належне проведення Акції, Організатор може на свій власний
розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції.

2.11 ТОВ «Хайселл» має право змінювати умови та період дії Акції за умови
повідомлення про це до впровадження на сайті https://hicell.com та/або у інший
спосіб, встановлений чинним законодавством України.
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