
Правила участия в Акции «Выиграй iPhone 8 и Iphone SE с mobiTV» 

Организатор – ТОО “Terraline” 

Срок проведения Акции: с 22.12.17 по 31.12.17гг. до 23:59 по времени г.Астана. 

В Акции могут принимать участие абоненты АО «Кселл» (Оператор) с товарным знаком activ, Kcell  

с абонентскими   номерами, зарегистрированными на физическое лицо, достигшие 18 лет, граждане 

Республики Казахстан, либо иностранные граждане, обладающие видом на жительство в Республике 

Казахстан не являющиеся текущими пользователями сервиса «mobiTV» (далее «Сервис»).  

1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ: 

1.1. В Акции могут участвовать activ и Kcell абоненты, не являющиеся текущими пользователями 

Сервиса «mobiTV» и подключившие  Сервис в период проведения Акции.  

1.2. Для участия в Акции, Абонентам необходимо в период проведения Акции с 22 по 31 декабря 

2017 г. (включительно) подключиться к сервису «mobiTV» и быть подписчиком Сервиса до 

конца срока проведения Акции. Подключиться  к сервису «mobiTV» можно посредством: 

- набрав комбинацию *757*00#  

- пройти на http://activ.mobi/ny_promo для activ абонентов и для kcell абонентов на 
http://kcell.mobi/ny_promo  

- пройдя  по ссылке отправленной посредством входящего sms-сообщения. 

- через сайт mobitv.kz или посредством мобильного приложения Сервиса 

Скачать приложение «mobiTV» можно в AppStore или Google Play. 

1.3. Победители  будут определены Организатором методом случайного выбора  среди участников 

Акции при помощи программы https://www.random.org/.   

1.4. Если в срок до 31.12.17 (включительно) Абонент отписывается от Сервиса «mobiTV», то 

Абонент исключается из розыгрыша призов по Акции. 

1.5. Участники Акции, выполнившие действия, указанные в настоящих Правилах, тем самым 

подтверждают, что полностью ознакомлены и согласны с Правилами Акции и условиями 

участия. 

1.6. Абоненты вправе отказаться от участия в Акции,  отправив слово «нет» на короткий номер 

2288, а также в любое время отписаться от Сервиса посредством USSD набора *757*3#. 

1.7. При первом подключении к сервису «mobiTV», предоставляется Пробный период с доступом к 

пакету «Оптимальный» в 3 дня, без оплаты абонентской платы, далее автоматически взимается 
абонентская плата за пакет Оптимальный - 29 тенге в сутки включая НДС.   

1.8. Условия предоставления сервиса «mobiTV» подробнее на:  https://activ.kz/ru/service/tv  и на 

https://www.kcell.kz/ru/service/tv  

 

2. ОПРЕДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ: 

http://activ.mobi/ny_promo
http://kcell.mobi/ny_promo
https://www.random.org/
https://activ.kz/ru/service/tv
https://www.kcell.kz/ru/service/tv


2.1. Победители будут определены среди Участников Акции   и отвечающих требованиям 

настоящих Правил,  методом случайного выбора   при помощи программы 

https://www.random.org/,   

2.2. Призы Акции от Организатора: 

 1 место : IPhone 8 (64GB) – 1 шт. 

 2 место : Iphone SE Space Grey (64GB) – 1 шт. 

! Призовой фонд не может быть заменен денежным эквивалентом. 

 

2.3. Определение Победителя и оглашение финальных результатов Акции осуществляется в cрок до 

12ч.00мин. 08.01.18 года.  

 

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ: 

3.1. Итоги Акции, с указанием фамилии и инициалов имени и отчества Победителей  будут 

опубликованы  на сайте activ и kcell в разделе «Новости».  

3.2. С Победителями Акции свяжутся представители Организатора по абонентскому  номеру, с 

которого проводилось участие в Акции в течение 1-го рабочего дня со дня определения 

Победителей для получения информации о  документе, удостоверяющем личность и получения 

согласия на получение Приза. Срок предоставления Победителем указанных документов, в том 

числе документов, определенных разделом 4 Правил – 1 рабочий день.  

3.3. Приз (призовой фонд) Акции является фиксированным и формируется Организатором за счет 

собственных средств до начала проведения Акции.  

3.4. В случае, если представители Организатора не смогли по каким-либо причинам связаться с 

Победителем в указанный срок,  Организатор вправе выбрать нового  Победителя.  

3.5. В случае неполучения Организатором от Победителя в указанный в п.3.2 срок сведений, 

необходимых для получения приза Акции и согласно Разделу 4 «Вручение призов» настоящих 

Правил, приз считается не востребованным оглашенным Победителем, и Организатор имеет 

право отказать в его выдаче. При этом приз не может быть востребован им повторно.  

3.6. В случае не востребования или отказа по любым причинам Победителя от получения приза, , 

Организатор оставляет за собой право самостоятельно распорядиться невостребованным 

призом, в том числе определить нового Победителя,  в соответствии с Разделом 1-2 настоящих 

Правил. 

3.7. Организатор имеет право отказать Победителю в предоставлении приза в случае невыполнения 

Победителем условий, предусмотренных в настоящих Правилах, нарушения условий 

Публичного договора с Оператором, действующего законодательства. 

3.8. Награждение Победителя будет проходить в течение 5 (пяти)  рабочих дней со дня оглашения 

Итогов Акции, согласно п.2.3, в офисе Организатора согласно информации, предоставленной 

Победителем в соответствии с Разделом 4. настоящих Правил. Информация о дате и времени 

вручения приза будет заранее направлена Организатором Победителю.  

3.9. Доставка приза по месту проживания Победителя не осуществляется. 

3.10. Приз (призовой фонд) Акции является фиксированным и формируется Организатором за счет 

собственных средств до начала проведения Акции.  

https://www.random.org/


3.11. Организатор не несет ответственность за качество приза. За качество приза Акции отвечает его  

изготовитель (производитель).  

3.12. Организатор не несет ответственность за несоответствие приза Акции личным ожиданиям 

Участников. 

3.13. Абоненты Тарифных планов «ПРЕСТИЖ 2,3,5,7,9», «ПРЕСТИЖ 2+,3+,5+,7+,9+», которые 

впервые подключатся к Сервису в период проведения Акции - также будут являться 

участниками  Акции. 

 

4. ВРУЧЕНИЕ ПРИЗОВ: 

Для получения приза Победитель должен представить следующие документы: 

a) Документ, удостоверяющий личность с указанием ИИН; 

b) Подтверждение регистрации абонентского номера на абонента. 

c) Подтверждение подключенного тв-пакета на абонентском номере в сервисе «mobiTV» в 

период проведения Акции. 

 

5. ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАМЕНЫ ПРИЗОВ ДЕНЕЖНЫМ ЭКВИВАЛЕНТОМ ИХ 

СТОИМОСТИ: 

Замена призов в рамках настоящей Акции денежным эквивалентом не предусмотрена. 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ: 

6.1. Всю информацию об Акции можно узнать на сайте activ.kz, kcell.kz 

6.2. Организатор оставляет за собой право изменять условия данной Акции, разместив 

соответствующую информацию на сайте activ.kz, kcell.kz 

6.3. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на размещение своей 

фамилии и инициалов имени и отчества на сайте Организатора, использование созданных фото 

и видеозаписей с ним (с Участником) без получения дополнительного согласия на такое 

использование со стороны Участника и без уплаты какого-либо вознаграждения за такое 

использование (даже, если материал несет рекламный характер), а также на использование 

Организатором персональных данных Участника (сбор и обработка),  в целях проведения 

Акции. 

 

7. НАЛОГИ: 

7.1. Организатор ответственен перед бюджетом за своевременную отчетность и уплату подоходного 

налога, возникшего в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Республики Казахстан при получении призов лицами, выигравшими призы Акции. 

7.2. Все иные платежи, не оговоренные в данном документе, которые могут возникнуть в связи с 

получением Участниками Акции призов, должны оплачиваться самостоятельно Участниками 

Акции, получающими приз/призы Акции.  

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: 



8.1. Организатор сохраняет за собой право изменить настоящие Правила так, как они сочтут 

нужным, если это не противоречит действующему законодательству Республики Казахстан и 

опубликовать дополнительную информацию в отношении настоящей Акции. 

8.2. Организатор не обязан вступать в какую-либо переписку или давать какие-либо объяснения в 

отношении требований, подтверждающих права на получение приза согласно настоящим 

Правилам. 

8.3.  Организация и проведение Акции осуществляется Организатором с целью увеличения 

пользователей сервиса  «mobiTV» Организатора, а также в целях стимулирования абонентов 

Организатора к пользованию сервисом «mobiTV» .  

8.4. Все споры, связанные с проведением Акции, должны решаться путем переговоров. В случае 

невозможности прийти к согласию мирным путем, спор подлежит рассмотрению в 

соответствующем суде Республики Казахстан согласно действующему законодательству 

Республики Казахстан.  

8.5. В случае каких-либо претензий к Организатору со стороны третьих лиц в связи с нарушением 

Участником прав третьих лиц в ходе проведения Акции, Участник принимает на себя 

ответственность по самостоятельному разрешению таких споров; 

8.6. Настоящие Правила проведения Акции будут опубликованы на сайте activ.kz  и kcell.kz 

 

По всем вопросам касательно Акции Абоненты могут позвонить в Call center: 3030 для абонентов 

ACTIV, 9090 для абонентов KCELL 

УЧАСТВУЯ В АКЦИИ, ВЫ ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАШАЕТЕСЬ С НАСТОЯЩИМИ 

ПРАВИЛАМИ. 

 

«mobiTV-мен iPhone 8 және Iphone SE ұтып ал» науқанына қатысу ережелері 

Ұйымдастырушы – «Terraline» ЖШС 

Науқанның өткізілу мерзімі: 22.12.17ж. бастап 31.12.17ж. дейін қоса алғанда Астана уақыты 

бойынша сағ. 23:59-ға дейін. 

Науқанға абоненттік нөмірлері Қазақстан Республикасының азаматтары немесе Қазақстан 

Республикасында тұруға ықтияр хаты бар шетелдік азаматтар болып табылатын, «mobiTV» (Сервис) 

Сервисінің ағымдағы пайдаланушылары болып табылмайтын, 18 жасқа толған жеке тұлғаларға 

тіркелген activ, Kcell тауар белгісіндегі «Кселл» АҚ  (Оператор) абоненттері қатыса алады.  

1. НАУҚАНДЫ ӨТКІЗУ ТӘРТІБІ: 

1.1. Науқанға «mobiTV» сервисінің ағымдағы пайдаланушылары болып табылмайтын және 

Сервисті Науқанның өту кезеңінде қосқан activ және kcell абоненттері қатыса алады.  

1.2. Науқанға қатысу үшін Абоненттерге 2017 жылғы 22 желтоқсаннан 31 желтоқсанға дейін (қоса 

алғанда) Науқан өтетін кезеңде *757*00# тіркесін теріп, «mobiTV» сервисіне қосылу немесе activ 

абоненттері үшін http://activ.mobi/ny_promo және kcell абоненттері үшін http://kcell.mobi/ny_promo 

http://www.activ.kz/
http://activ.mobi/ny_promo
http://kcell.mobi/ny_promo


сілтемесімен өту немесе Оператор кіріс sms хабарламасы арқылы жіберген сілтемемен өту 

арқылы Сервиске қосылып (қолданбаны AppStore немесе Google Play дүкенінен жүктеп алуға 

болады), Науқанның өткізілу мерзімі аяқталғанға дейін Сервистің жазылушысы болу қажет. 

1.3. Жеңімпаздарды https://www.random.org/ бағдарламасының көмегімен Науқан 

қатысушыларының арасынан кездейсоқ таңдау әдісімен Ұйымдастырушы анықтайды. 

1.4. 31.12.17 ж. дейінгі (қоса алғанда) мерзімде Абонент «mobiTV» сервисінен бас тартса, Абонент 

Науқан бойынша жүлделер ұтысынан шығарылады. 

1.5. Осы Ережелерде көрсетілген әрекеттерді орындаған Науқан қатысушылары осы арқылы 

Науқан Ережелерімен және қатысу талаптарымен толық танысқандығын және олармен 

келісетіндігін растайды. 

1.6. Абоненттер 2288 қысқа нөміріне «жоқ» сөзін жолдай отырып, Науқанға қатысудан бас 

тартуға, сондай-ақ *757*3# USSD тіркесін теру арқылы кез келген уақытта Сервистен шығуға 

құқылы. 

1.7. «mobiTV» сервисіне алғаш қосылғанда, Оңтайлы топтамасына абоненттік төлемсіз 3 күн 

байқау кезеңі беріледі, әрі қарай автоматты түрде, ҚҚС қоса алғанда, тәулігіне 29 теңгеден 

Оңтайлы топтамасы қосылады.  

1.8. «mobiTV» сервисін ұсыну талаптары туралы толық ақпарат https://activ.kz/ru/service/tv және 

https://www.kcell.kz/ru/service/tv сайттарында.  

 

2. ЖЕҢІМПАЗДЫ АНЫҚТАУ: 

2.1. Жеңімпаздар https://www.random.org/ бағдарламасының көмегімен «mobiTV» сервисінің ең 

болмағанда бір белсенді ТВ топтамасын қосқан (Оңтайлы топтамасына триалдық кезеңді қоса 

алғанда) және осы Ережелердің талаптарына сай келетін Науқан қатысушыларының арасынан 

кездейсоқ таңдау әдісімен анықталатын болады.     

2.2. Ұйымдастырушы ұсынатын Науқан жүлделері: 

 1-орын: IPhone 8 (64GB) – 1 дана 

 2-ші орын: Iphone SE Space Grey (64GB) – 1 дана 

! Жүлде қоры ақшалай баламасына айырбастала алмайды. 

 

2.3. Жеңімпазды анықтау және Науқанның ақырғы нәтижелерін жариялау 08.01.18 ж. сағ. 12:00-ге 

дейін жүзеге асырылады.  

 

 

3. ЖҮЛДЕЛЕРДІ АЛУ ТАЛАПТАРЫ ЖӘНЕ ТӘРТІБІ: 

3.1. Жеңімпаздардың аты-жөндері көрсетілген Науқан қорытындылары activ және kcell 

сайттарының «Жаңалықтар» бөлімінде жарияланады. 

3.2. Ұйымдастырушының өкілдері Жеңімпаздар анықталған күннен бастап 1 жұмыс күні ішінде 

Науқанға қатысқан абоненттік нөмір бойынша жеке басын куәландыратын құжаты туралы 

ақпарат алу және Жүлдені алуға келісімін алу үшін Науқан Жеңімпаздарына хабарласады. 

https://www.random.org/
https://activ.kz/ru/service/tv
https://www.kcell.kz/ru/service/tv
https://www.random.org/


Жеңімпаздың аталған құжаттарды, соның ішінде Ережелердің 4-бөлімінде белгіленген 

құжаттарды ұсыну мерзімі – 1 жұмыс күні. 

3.3. Науқанның жүлдесі (жүлде қоры) тиянақталған болып табылады және Науқанды өткізу 

басталғанға дейін Ұйымдастырушының өз қаражаты есебінен қалыптастырылады. 

3.4. Ұйымдастырушының өкілдері қандай да бір себептермен аталған мерзімде Жеңімпазбен 

байланыса алмаған жағдайда, Ұйымдастырушы жаңа Жеңімпазды таңдауға құқылы. 

3.5. Ұйымдастырушы Жеңімпаздан 3.4-тармақта аталған мерзімде осы Ережелердің «Жүлделерді 

табыстау» атты 4-бөліміне сәйкес Науқан жүлдесін алу үшін қажетті мәліметтерді алмаған 

жағдайда, жүлдені жарияланған Жеңімпаз қажет етпеген болып саналады және 

Ұйымдастырушы оны беруден бас тартуға құқылы болады. Бұл ретте жүлдені қайта сұрату 

мүмкін болмайды.  

3.6. Жеңімпаз жүлдені алмаған немесе кез келген себептер бойынша жүлдені алудан бас тартқан,  

Ұйымдастырушы алынбай қалған жүлдеге өз қалауынша иелік ету, соның ішінде осы 

Ережелердің 1-2-бөлімдеріне сәйкес, жаңа Жеңімпазды анықтау құқығын өзіне қалдырады. 

3.7. Жеңімпаз осы Ережелерде көзделген талаптарды орындамаған, Жария шарттың, қолданыстағы 

заңнаманың талаптарын бұзған жағдайда, Ұйымдастырушы Жеңімпазға жүлдені беруден бас 

тартуға құқылы. 

3.8. Жеңімпазды марапаттау 2.3-тармаққа сәйкес Науқан Қорытындылары жарияланған күннен 

бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде, осы Ережелердің 4-бөліміне сәйкес, Жеңімпаз ұсынған 

ақпарат бойынша Ұйымдастырушы офисінде өтеді. Жүлдені табыстау күні мен уақыты туралы 

ақпаратты Ұйымдастырушы Жеңімпазға алдын ала жолдайды.  

3.9. Жүлде Жеңімпаздың тұрғылықты жеріне жеткізілмейді.  

3.10. Науқанның жүлдесі (жүлде қоры) тиянақталған болып табылады және Науқанды өткізу 

басталғанға дейін Ұйымдастырушының өз қаражаты есебінен қалыптастырылады.  

3.11. Ұйымдастырушы жүлде сапасы үшін жауапкершілік көтермейді. Науқан жүлдесінің сапасы 

үшін оны дайындаушы (өндіруші) жауап береді.  

3.12. Ұйымдастырушы Науқан жүлдесінің Қатысушылардың жеке үміттеріне сәйкес келмегендігі 

үшін жауапкершілік көтермейді. 

3.13. Сервиске Науқанның өткізілу кезеңінде алғаш қосылатын «ПРЕСТИЖ 2,3,5,7,9», «ПРЕСТИЖ 

2+,3+,5+,7+,9+» тарифтік жоспарларының абоненттері де Науқан қатысушылары болып 

табылады. 

 

4. ЖҮЛДЕЛЕРДІ ТАБЫСТАУ: 

Жүлдені алу үшін Жеңімпаз мына құжаттарды ұсынуы тиіс: 

d) ЖСН көрсетілген жеке басын куәландыратын құжаты; 

e) Абоненттік нөмірдің абонентке тіркелгендігін растау. 

f) Науқанның өту кезеңінде «mobiTV» сервисінде абоненттік нөмірде қосылған тв-топтаманы 

растау. 

 

5. ЖҮЛДЕЛЕРДІ ОЛАРДЫҢ ҚҰНЫНЫҢ АҚШАЛАЙ БАЛАМАСЫНА АЙЫРБАСТАУ 

МҮМКІНДІГІ: 

Осы Науқан аясында жүлделерді ақшалай баламасына айырбастау көзделмеген. 

 

6. НАУҚАННЫҢ ҚОСЫМША ТАЛАПТАРЫ: 

6.1. Науқан туралы бүкіл ақпаратты activ.kz, kcell.kz сайтынан білуге болады. 



6.2. Ұйымдастырушы activ.kz, kcell.kz сайтына тиісті ақпаратты орналастыра отырып, осы Науқан 

талаптарын өзгерту құқығын өзіне қалдырады. 

6.3. Науқанға қатыса отырып, Қатысушы өз аты-жөнінің Ұйымдастырушы сайтына 

орналастырылуына, өзі (Қатысушы) түсірілген фото- және видео жазбаларының пайдалану 

үшін Қатысушы тарапынан қосымша келісім алмастан және қандай да бір сыйақы төлеместен 

(тіпті материал жарнамалық сипатта болған күннің өзінде) пайдаланылуына, сондай-ақ 

Ұйымдастырушының Науқанды өткізу мақсаттарында Қатысушының дербес деректерін 

пайдалануына (жинауына және өңдеуіне) келісім беретіндігін растайды. 

 

7. САЛЫҚТАР: 

7.1. Ұйымдастырушы Науқан жүлделерін жеңіп алған адамдардың жүлделерді алуы кезінде 

Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес туындаған табыс 

салығының төленуі және есептіліктің уақтылы берілуі үшін бюджет алдында жауапты. 

7.2. Осы құжатта келісілмеген, Науқан Қатысушыларының жүлделерді алуына байланысты 

туындауы мүмкін барлық басқа төлемдерді Науқан жүлдесін/жүлделерін алатын Науқан 

Қатысушылары өздіктерінен төлеулері тиіс.  

 

8. ҚОСЫМША ТАЛАПТАР: 

8.1. Ұйымдастырушы осы Ережелерді, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына 

қайшы келмесе, өзі қажет деп санағандай өзгерту және осы Науқанға қатысты қосымша ақпарат 

жариялау құқығын сақтап алады. 

8.2. Ұйымдастырушы осы Ережелерге сәйкес жүлдені алу құқығын растайтын талаптарға қатысты 

қандай да бір хат алысуға немесе қандай да бір түсініктемелер беруге міндетті емес. 

8.3. Науқанды ұйымдастыруды және өткізуді Ұйымдастырушының «mobiTV» сервисінің 

пайдаланушыларын көбейту, сондай-ақ Ұйымдастырушы абоненттерін «mobiTV» сервисін  

пайдалануға ынталандыру мақсатында Ұйымдастырушы жүзеге асырады.  

8.4. Науқанның өткізілуімен байланысты барлық даулар келіссөздер жолымен шешілуі тиіс. Бейбіт 

жолмен келісімге келу мүмкін болмаған жағдайда, дау Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының тиісті сотында қаралуы тиіс.  

8.5. Науқанды өткізу барысында Қатысушының үшінші тұлғалардың құқықтарын бұзуымен 

байланысты үшінші тұлғалар тарапынан Ұйымдастырушыға қандай да бір кінәрат-талаптар 

болған жағдайда, Қатысушы осындай дауларды өздігінен шешу жауапкершілігін өзіне алады; 

8.6. Осы Науқанды өткізу Ережелерін activ.kz және kcell.kz сайттарында жариялайды. 

 

Науқанға қатысты барлық сұрақтар бойынша Абоненттер қоңырау шалу орталығына хабарласа 

алады: ACTIV абоненттері үшін 3030, KCELL абоненттері үшін 9090 

НАУҚАНҒА ҚАТЫСА ОТЫРЫП, СІЗ ОСЫ ЕРЕЖЕЛЕРМЕН ТОЛЫҚ КЕЛІСЕСІЗ. 

 

http://www.activ.kz/


Rules of  

‘Win iPhone 8 and Iphone SE from mobiTV’ 

promotion 

Organizer – Terraline LLP 

Period of promotion – 22.12.17 till 23:59 on 31.12.17 (Astana time) 

Place – Almaty  

Any activ/Kcell customer whose mobile number is registered to a physical person and who has attained the 

age of 18 years, is a citizen of the Republic of Kazakhstan or a foreign citizen who has a residence permit in 

the Republic of Kazakhstan, who is not subscribed to the ‘mobiTV’ service may participate in the 

Promotion.  

1. PROMOTION CONDIITONS 

1.1. Activ/Kcell customers who have subscribed to the ‘mobiTV’ service during the promotional period 

may participate in the Promotion.  

1.2. To join the promotion, subscribers must during the promotion period (22-31 December 2017) sign up 

to mobiTV using any of the following methods: dial *757*00#, or go to http://activ.mobi/ny_promo 

(activ) or http://kcell.mobi/ny_promo (Kcell), or use the link sent via sms (download app from 

AppStore or Google Play) and keep their subscription active through the end of the Promotion. 

1.3. The winners will be selected randomly by the Organizer through https://www.random.org/.   

1.4. Should the Subscriber unsubscribe from the service on or before 31 December 2017, he/she will be 

excluded from the prize draw. 

1.5. By fulfilling the requirements stated in these Rules, you confirm that you have read and agree to be 

bound by the Rules and the terms and conditions of the Promotion. 

1.6. Participants may opt out of the Promotion by texting ‘No’ to 2288 and unsubscribe from the service by 

calling *757*3#. 

1.7. The first-time subscribers to mobiTV get a free 3-day’ trial period to the Optimal Package, then the 

Optimal Package with 29 tenge daily subscription fee (incl. VAT) is activated automatically. 

1.8. The mobiTV terms and conditions are available at:  

https://activ.kz/ru/service/bookmatehttps://activ.kz/ru/service/tv  and 

https://www.kcell.kz/ru/service/bookmatetv  

2. WINNER SELECTION: 

2.1. Winners will be selected from among the Participants and meet the requirements stated in the Rules. 

Winners will be selected randomly through https://www.random.org/.   

2.2. Prizes offered by the Organizer  

 1 place: IPhone 8 (64GB) – 1 

 2 place: Iphone SE Space Grey (64GB) 

! No cash equivalents of prizes awarded are permitted. 

http://activ.mobi/ny_promo
http://kcell.mobi/ny_promo
https://www.random.org/
https://www.random.org/


 

2.3. Winners will be selected and results announced by 12.00 on 08.01.2018.  

 

3. DISTRIBUTION OF PRIZES 

3.1. The results of the Promotion, including Winners’ last name and initials will be published on activ.kz, 

kcell.kz websites (News section). 

3.2. The representatives of the Organizer will contact the Winner on the mobile number that was 

registered for the Promotion within 1 day after the announcement of the Promotion results in order to 

obtain the Winner’s ID details and consent to receive the prize. The term of submission by the Winner 

of the specified documents, including the documents specified in Section 4 of the Rules - 1 working 

day. 

3.3. The prize fund is fixed and is formed before the Promotion launch date. 

3.4. Should the representatives of Organizer, for some reason, fail to contact the Winner by the specified date, 

the Organizer has the right to choose a new winner. 

3.5. If by the date stated in par 3.4 hereof, no such information is provided, the prize will be considered unclaimed 

and Organizer will have a right not to give it away. In this case, no further prize claims will be accepted. 

3.6. If for any reason the prize is unclaimed or the Winner refuses to receive it as well as in cases stipulated 

in par 2.2 hereof, Organizer reserves the right to use it as it may find appropriate. 

3.7. Organizer has the right to refuse to give the prize away to the winner if the latter fails to fulfill any of 

the requirements of the Rules, Public Mobile Services Agreement or legislation. 

3.8. Winners will be able to pick up their prize during 5 (five) business days from the announcement of the 

promotion results in accordance with par. 2.3 hereof at the nearest office of the Organizer. Organizer 

will inform the winner beforehand of the date, time and place where he/she can pick up the prize. 

3.9. There is no delivery of prizes to the winners. 

3.10. The prize fund is fixed and is formed by Organizer before the promotion launch date. 

3.11. Organizer is not responsible for the quality of the prize. Manufacturer of the prizes is fully responsible 

for the quality of the prize. 

3.12. Organizer is not responsible for a failure of the prize to meet the Winner’s expectations. 

3.13. Subscribers on PRESTIGE 2,3,5,7,9 and PRESTIGE 2+,3+,5+,7+,9+ plans who subscribe to the 

service for the first time during the promo will become the participants of the promotion. 

 

4. PICKING UP PRIZES 

To pick uo the prize, the Winner must provide the following documents: 

a) ID, with IIN indicated on it; 

b) Confirmation of registration of ownership to his/her mobile number; 

c) Confirmation of activation of TV package during the promotion. 

 

5. NO CASH EQUIVALENTS OF PRIZES PERMITTED 

No cash equivalents of prizes awarded are permitted. 

6. ADDITIONAL CONDIITONS 



6.1. The full information about the Promotion can be found at activ.kz, kcell.kz 

6.2. Organizer reserves a right to amend these Rules and place the updated information on activ.kz, kcell.kz 

6.3. By participating in this Promotion, each participant also provides their consent to participate in 

promotional interviews, including radio and TV interviews, and other media, and gives consent to 

Organizer and / or third parties (engaged by Organizer) to produce a photo and video shoot with 

his/her participation. Also each participant agrees to have their names as well as video and 

photographic materials created with their participation made available to the public in any manner at 

the sole discretion of the Organizer; or used by the Organizer in its audio, photo and video materials 

without any compensation or prior notice. Each participant also agrees that their personal data may be 

used (collected and processed) by Organizer for the purpose of this Promotion 

 

7. TAXES 

7.1. Organizer is responsible to timely report and pay the income tax applicable to the prize winners under 

the RK laws. 

7.2. Except as provided herein, all other payments as may be due in connection with the obtaining of prizes 

hereunder will be made by their Winners. 

 

8. MISCELLANEOUS 

8.1. Organizer reserves a right to amend these Rules if it does not contradict the legislation of the Republic 

of Kazakhstan and to communicate the updated information through his website. 

8.2. Organizer is not under an obligation to maintain written correspondence or provide explanations in 

respect of the requirements to the participant’s eligibility for a prize pursuant to these Rules. 

8.3. This Promotion is run by Organizer in order to promote the mobiTV  service and increase the number 

of users of mobiTV.  

8.4. All disputes arising in connection with this Promotion must be settled by negotiations. Failing which, 

such disputes will be referred to Kazakhstan courts and settled through the procedure prescribed by 

RK laws.  

8.5. In case of claims brought against the Organizer in connection with the participant’s violation of third 

party rights during this Promotion, the participant will be responsible to settle such claims on his/her 

own. 

8.6. These Rules on activ.kz and kcell.kz websites. 

 

 

For more detail, please contact the Operator’s Call Centre on 3030 (activ), 9090 (Kcell)  

BY PARTICIPATING IN THIS PROMOTION YOU AGREE TO BE BOUND BY THESE RULES 

 

http://www.activ.kz/

