Офіційні правила акції «Криптуй мобільно»
1. Загальні положення
1.1 Ці офіційні правила (далі по тексту — Правила) визначають порядок проведення та умови
участі в акції «Криптуй мобільно» (далі по тексту – Акція).
1.2 Суть Акції полягає у наданні Учасникам Акції можливості отримати гарантовані пакети
послуг за виконання Правил Акції:
- Пакет послуг №1: 5 ГБ Інтернет трафіку;
- Пакет послуг №2: 10 ГБ Інтернет трафіку;
- Пакет послуг №3: 20 ГБ Інтернет трафіку, 500 хвилин на дзвінки по Україні та 50 SMS;
- Пакет послуг №4: 50 ГБ Інтернет трафіку, 1 000 хвилин на дзвінки по Україні та 100 SMS.
Період дії Пакетів послуг №1-4 становить 4 тижні.
1.3 У разі виконання абонентом певних умов визначених Розділом 2. цих Правил, Учасник
Акції може одноразово за період проведення Акції отримати за одним абонентським номером
гарантовані Пакети послуг №1-4.
1.4 Беручи участь в Акції, кожна особа тим самим засвідчує факт повного та належного
ознайомлення з даними Правилами, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з умовами,
що викладені у цих Правилах.
1.5 Ці Правила можуть бути змінені або доповнені Організатором Акції в односторонньому
порядку. Усі зміни/доповнення до цих Правил вносяться шляхом їх публікації на сайті
www.lifecell.ua. 3міни/доповнення набувають чинності з дня їх опублікування, якщо інше прямо не
передбачено безпосередньо такими змінами.
1.6 Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, ці
Правила не є публічною обіцянкою винагороди.
1.7 Беручи участь у цій Акції, учасник підтверджує свою згоду з цими Правилами та гарантує,
що він відповідає всім вимогам до учасників, викладеним у положеннях цих Правил.
1.8 Учасники під час участі в Акції зобов’язуються дотримуватися вимог цих Правил та норм
чинного законодавства України, вказувати повні, коректні та достовірні відомості про себе,
визначені у цих Правилах, свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод для участі в
Акції іншим учасникам, не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого учасника
в Акції.
1.9 Чинна редакція Правил розміщується в мережі Інтернет на сайті за адресою:
www.lifecell.ua.
1.10 Організатором та виконавцем Акції виступає ТОВ «лайфселл», ідентифікаційний код
юридичної особи: 22859846, місцезнаходження: 03110, м. Київ, вулиця Солом'янська, будинок 11,
літера "А".
2. Правила участі у Акції, місце проведення та період проведення Акції
2.1. Учасниками Акції є абоненти ТОВ «лайфселл», які виконали умови п. 2.1-2.5.4. цих
Правил.
2.2. Період проведення акції з 01.12.2021 по 31.12.2022 включно.
2.3. Територією проведення акції є вся території України окрім тимчасово окупованих та
непідконтрольних територій.
2.4. Для того, щоб отримати Пакет послуг №1 Учаснику акції необхідно виконати наступні дії:
2.4.1. Зареєструвати свій профіль користувача на платформі WhiteBIT через веб-сайт
(www.whitebit.com/ua) або офіційні мобільні додатки для iOS або Android з підтвердженням
мобільного номеру lifecell за допомогою OTP-паролю та вказаного у формі реєстрації e-mail адреси
Учасника Акції.
2.4.2. Фактом підтвердження успішної реєстрації є авторизація Учасника Акції в особистому
кабінеті на платформі WhiteBIT.

2.5. Для того, щоб отримати Пакет послуг №2-4 необхідно виконати наступні дії на платформі
WhiteBIT через веб-сайт (www.whitebit.com/ua) або офіційні мобільні додатки WhiteBIT для iOS або
Android:
2.5.1. Підтвердити профіль за процедурою KYC (Know Your Customer);
2.5.2. Поповнити рахунок на суму від 200,00 до 499,99 гривень та здійснити торгову операцію
з покупки Bitcoin за гривні на відповідну суму для отримання Пакету Послуг №2;
2.5.3. Поповнити рахунок на суму від 500,00 до 999,99 гривень та здійснити торгову операцію
з покупки Bitcoin за гривні на відповідну суму для отримання Пакету Послуг №3;
2.5.4. Поповнити рахунок на суму від 1 000,00 гривень та здійснити торгову операцію з
покупки Bitcoin за гривні на відповідну суму для отримання Пакету Послуг №4;
2.5.5. За результатом виконання дій описаних у п.2.1-2.5.4. абонент отримує Пакети послуг
№1-4.
2.6. Отримані Пакети послуг не підлягають обміну чи поверненню. Грошова компенсація їх
вартості Організатором не здійснюється.
2.7. Ті абоненти, які отримали Пакети послуг, не можуть передавати права на них третім
особам.
2.8. Організатор не несе відповідальності за додаткові витрати переможця.
2.9. Учасники 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 «лайфселл».
2.10. Нараховані відповідно до умов цієї акції Пакети послуг списуються згідно з
стандартними умовами списання білінгової системи Організатора, строк дії Пакетів послуг №1-4
становить 4 тижні з моменту їх нарахування. Якщо Пакети послуг №1-4 не використані протягом
періоду їх дії – такі Пакети послуг анулюються.
2.11. Визнання недійсним будь-якого положення цих Правил не впливає на чинність Правил у
цілому.
2.12. 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 Організатором в
межах чинного законодавства України. Рішення Організатора з усіх питань, пов'язаним з
проведенням Акції, є остаточними і не підлягають перегляду.
2.13. 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 будьякою іншою причиною, неконтрольованою оператором, 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.
2.14. ТОВ «лайфселл» має право змінювати умови та Період дії Акції за умови повідомлення
про це до впровадження на сайті за адресою: www.lifecell.ua та/або у інший спосіб встановлений
законодавством України.
2.15. Умовами Акції не передбачена компенсація будь-яких витрат для участі у ній, крім тих,
що конкретно зазначені у цих Правилах.
2.16. Виплата винагород у грошових еквівалентах або її заміна будь-яким іншим матеріальним
благом не передбачена.
3. Збір інформації та захист даних
3.1. Беручи участь в Акції, учасник розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно
надана ним інформація, у тому числі персональні дані учасника, може оброблятися Організатором
або залученими ним третіми особами з метою проведення Акції, вчинення всіх необхідних
пов’язаних з нею дій (в тому числі, але не виключно, інформування про результати Акції як в
рекламі, так і в інший спосіб), а також подальшого можливого надсилання учаснику інформації, в

т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/акції/розіграші Організатора. Приймаючи
вимоги даних Правил, учасники тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних з
метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором особами та
підтверджують своє повне розуміння та необхідну поінформованість щодо мети обробки
інформації, що надається.
3.2. Надані персональні дані повинні бути достовірними. Учасники повинні забезпечувати
актуальність наданих даних щоб Організатор міг повідомити їх у разі виграшу винагороди.
3.3. Беручи участь в Акції учасники підтверджують свою проінформованість про права
передбачені Законом України «Про захист персональних даних».
3.4. Учасники Акції своєю участю в Акції підтверджують свою згоду на використання їх
прізвищ та фотографій у випадку отримання ними винагороди у друкованих, аудіо- та
відеоматеріалах без будь-якого матеріального відшкодування, а також згоду дотримуватися інших
правил Акції. Одержувачі винагород підтверджують свою згоду давати рекламні інтерв’ю про
участь у Акції у засобах масової інформації, у тому числі по радіо і телебаченню, а також
фотографуватися для виготовлення графічних матеріалів без виплати їм за це будь-якої грошової
компенсації. Усі виключні майнові права інтелектуальної власності на такі інтерв’ю і фотографії
тощо будуть належати Організатору.
4. Відповідальність і гарантії
4.1. Організатор не несе відповідальності за невиконання або несвоєчасне виконання своїх
зобов’язань за цими Правилами внаслідок прямої чи опосередкованої дії або обставин за межами
свого прийнятного контролю.
4.2. Організатор не несе відповідальності за подальше використання винагород переможцями
Акції після їх одержання, за неможливість переможців Акції скористатись наданою їм винагородою
з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання такої винагороди.
4.3. Організатор не несе відповідальності за дії третіх осіб.
4.4. Організатор не несе відповідальності за не ознайомлення учасника з даними Правилами,
помилкове/хибне розуміння учасником їх положень.

