
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ: 
«Купуй будь-який телевізор ТМ Samsung з функцією Smart TV модельного ряду 2020- 2022 року та  
отримуй підписку на 6 місяців в 5 ти сервісах «MEGOGO.NET», «DIVAN.TV», «SWEET.TV», «Київстар 

ТБ», «VOLIA».» 
 
 
м. Одеса                                                                                                                          «01» вересня 2021 р. 
 
1. Загальні положення. 

  
1.1. Замовник/Організатор акції: Товариство з обмеженою відповідальністю «Самсунг Електронікс 

Україна Компані». Адреса: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57 (далі — «Організатор»). 

1.2. Виконавець акції: Товариством з обмеженою відповідальністю «ЦЕТЕХНО». 

 
2. Період проведення Акції. 
2.1. Акція проходить з «01» вересня 2021 року по «31» серпня 2022 року (включно).  
2.2. Останнє замовлення, яке приймає участь у акції, повинно бути оформлене на сайті www.citrus.ua. 

до 21 години 00 хвилин «31» серпня 2022 року. 

2.3. Останнє замовлення, яке приймає участь у акції від роздрібних магазинів, повинно бути сплачено 

та отримано до «31» серпня 2022 року згідно графіку роботи роздрібного магазину.  

 

3. Місце проведення Акції. 
3.1. Акція проходить з «01» вересня 2021 року по «31» серпня 2022 року (включно) на території України, 
за виключенням тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, 
окремих районів Донецької та Луганської областей та зони проведення АТО (ООС), у мережі магазинів 
«Цитрус», які знаходяться за адресою: (список працюючих магазинів згідно Постанови КМУ від №211 
від 11 березня 2020 року може змінюватись): 
3.1.1. м. Одеса, пр-т Ак. Глушко, 16 Телефон: (048) 777 59 22  
3.1.2. м. Одеса, Аркадійська Алея Телефон: (048) 705-47-04  
3.1.3. м. Одеса, пр-т Добровольського, 114/2 (р-к Північний) Телефон: (048) 735-81-99  
3.1.4. м. Одеса, вул. Корольова, 94 Телефон: т. :( 048) 735-81-01  
3.1.5. м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 64 Телефон: (048) 35-67-27  
3.1.6. м. Одеса, вул. Преображенська, 30 Телефон: (048) 735-82-05  
3.1.7. м. Одеса, вул. Заболотного, 52 Телефон: (0482) 35-77-97 
3.1.8. м. Одеса, вул. Космонавтів, 5 Телефон: (048) 714-60-30  
3.1.9. м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 88 Телефон: (048) 735-81-71  
3.1.10. м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 21 Телефон: (048) 789-19-70  
3.1.11. м. Вінниця, вул. 600-річчя, 17 (ТРЦ "Мегамолл", 1-й поверх)" 
3.1.12. м. Одеса, вул. Рішельєвська, 32 Телефон: (048) 718-06-02 
3.1.13. м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 55 Телефон: (048) 785-34-41  
3.1.14. м. Одеса, вул. Катерининська, 14 (048) 735-81-28  
3.1.15. м. Одеса, пр-т Небесної сотні, 2а (048) 735-81-83 
3.1.16. м. Одеса, пров. віце-адмірала Жукова, 17/19 
3.1.17. м. Одеса, ТРЦ Gagarinn Plaza, вул. Генуезька, 5  
3.1.18. м. Миколаїв, вул. Ад. Макарова, 60 (кут Радянської) Телефон: (0512) 67-44-31  
3.1.19. м. Миколаїв, пр. Леніна, 69 Телефон: (0512) 67 04 04 
3.1.20. м. Миколаїв, вул. Потьомкінська 63/7 Телефон: (0512) 67-40-41 
3.1.21. м. Чорноморськ, вул. Миру, 31 Телефон: (04868) 3-32-99 
3.1.22. м. Чорноморськ, вул. Миру, 19 Телефон: (093) 324-42-11 
3.1.23. м. Ізмаїл, пр-т Суворова, 56 Телефон: (093) 324-41-35 
3.1.24. м. Ізмаїл, вул. Пушкіна, 52 Телефон: (093) 324-41-37 
3.1.25. м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 190 Телефон: (061) 270-66-62  
3.1.26. м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 1Б (ТРЦ «City Mall») Телефон: (061) 270-42-04  
3.1.27. м. Дніпро, вул. Миронова, 1 (Європейська площа) Телефон: (056) 443-50-51  
3.1.28. м. Дніпро, пр-кт Дмитра Яворницького, 55 (кут Карла Лібкнехта) Телефон: (056) 443-50-52  

http://www.citrus.ua/


3.1.29. м. Дніпро, ТРЦ "Караван", територія Слобожанської сільської ради, вул.Нижньодніпровська, 17 

Тел: (056) 785-70-37  

3.1.30. м. Дніпро, Харківська 3 Телефон: (056) 797-62-29  
3.1.31. м. Харків, ТРЦ "Palladium", пер.Костюрінскій, 2 Телефон: (057) 754-89-45  
3.1.32. м. Харків, вул. Сумська, 17, Телефон: (057) 754-89-47  
3.1.33. м. Харків, вул. Гер.Праці, 7 Телефон: (057) 756-58-20  
3.1.34. м. Харків, пл.Свободи, 8 Телефон: (057) 761-83-99  
3.1.35. м. Харків, вул. Пушкінська, 67/69 Телефон: (057) 761-32-36  
3.1.36. м. Київ, вул. В.Васильківська, 66 Телефон: (044) 233-65-82 
3.1.37. м. Київ, вул. В.Васильківська, 23 Телефон: (044) 237-06-89  
3.1.38. м. Київ, вул. Хрещатик, 52 Телефон: (044) 237-07-39  
3.1.39. м. Київ, вул. Хрещатик, 29 Телефон: (044) 233-70-05  
3.1.40. м. Київ, вул. Антоновича, 176 Телефон: (044) 237-21-20  
3.1.41. м. Київ, пр-т Оболонський, 1Б (ТРЦ «Dream Town»), Телефон: (044) 233-63-79  
3.1.42. м. Київ, пл. Незалежності, 1 (ТРЦ «Глобус»), Телефон: (044) 237-01-79  
3.1.43. м. Київ, вул. Берковецька, 6Д (ТРЦ Лавина), Телефон: (044) 237-03-72  
3.1.44. м. Київ, ТРЦ Sky Mall, вул. Ген.Ватутіна, 2, Телефон: (044) 237-21-70  
3.1.45. м. Київ, вул. А.Мішуги, 4 (ТРЦ «Піраміда»), Телефон: (044) 237-21-60  
3.1.46. м. Київ, пр-т С.Бандери, 23, Телефон: (044) 233-70-08  

3.1.47. м. Краматорськ, вул. Дворцова 4в, Телефон: (0626) 44-49-67  
3.1.48. м. Вінниця, вул. Свободи, 24, Телефон: 093-170-20-77  
3.1.49. м. Херсон, вул. Залаегерсег, 18 (ТРЦ «Фабрика»), Телефон 093-170-22-02  
3.1.50. м. Черкаси, б-р Шевченка, 208/1 Телефон 093-170-38-98  
3.1.51. м. Кривий Ріг, вул. Лермонтова, 37/1 (ТРЦ «Victory Plaza») 093-170-36-75 
3.1.52. м. Полтава, вул. Ковпака, 26 (ТРЦ «Екватор») 093-170-05-70 
3.1.53. м. Запоріжжя пр. Соборный, 147 
3.1.54. м. Дніпро, пр Д. Яворницького, 58, Телефон 0800207020 
3.1.55. м. Київ, Дніпровська наб.,10 (ТРЦ "River Mall”), (093) 088 71 55 
3.1.56.  м. Полтава, вул. Зінківська, 6/1А, ТРЦ «Київ». 
3.1.57. м. Херсон, пр-т Ушакова, 45, телефон  (093) 170-08-18  
3.1.58.  м. Одеса, вул. Ойстраха, 32 
3.1.59.  м. Кривий Ріг, ТРЦ «Сонячна галерея», пл.30-річчя Перемоги, 1 
3.1.60.  м. Чернігів, ТРЦ «HOLLYWOOD»,  вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1В 
3.1.61. м. Павлоград, ТРЦ Олімпія, вулиця Горького, 166/2, 063-352-73-24 
3.1.62. Інтернет-магазин Цитрус - Гаджети та аксесуари - citrus.ua 044 502-70-20 
 
4. Учасники Акції. 
4.1. Учасником Акції може бути повнолітня та дієздатна фізична особа, яка зареєстрована та/або постійно 
проживає на території України, крім зони проведення ООС та тимчасово окупованих територій, яка в період 
проведення Акції придбала Акційну Продукцію за адресами, вказаними у цих Правилах, та виконала всі умови 
Правил. 

4.2. В Акції забороняється брати участь неповнолітнім, обмежено дієздатним, недієздатним особам, працівникам 
і представникам Організатора, пов’язаним з ними особам, членам сімей таких працівників і представників, а 
також працівникам і представникам будь-яких інших осіб, що мають безпосереднє відношення до організації або 
проведення цієї Акції. 

 
5. Умови участі в Акції: 
5.1. Для участі в Акції необхідно у період з «01» вересня 2021 р. по «31» серпня 2022 р. (включно) придбати 
телевізор ТМ Samsung з функцією Smart TV модельного ряду 2020- 2022 року та отримати підписку на 6 місяців в 
5 ти сервісах «MEGOGO.NET», «DIVAN.TV», «SWEET.TV», «Київстар ТБ», «VOLIA». 
5.2. Для отримання заохочення Учаснику Акції необхідно зареєструватися у відповідному сервісі у строк із «01» 
вересня 2021 р. по «31» серпня 2022 р. включно. 
Здійснити реєстрацію та активацію доступу на відповідному сервісі згідно з наступним порядком: 
5.2.1. Для сервісу MEGOGO.NET: 
  1. Відкрийте додаток MEGOGO на своєму Smart TV від Samsung 
  2. У розділі «Профіль» виберіть «Ввести промокод» 



  3. Введіть серійний номер телевізора у відповідне поле 
5.2.2. Для сервісу DIVAN.TV: 
  1. Відкрийте меню Smart TV на телевізорі Samsung, оберіть у зоні рекомендованих додатків DIVAN.TV та 
відкрийте його 
  2. Введіть серійний номер придбаного телевізора 
5.2.3 Для сервісу SWEET.TV: 
  1. Відкрийте додаток SWEET.TV на своєму Smart TV від Samsung 
  2. Пройдіть безкоштовну реєстрацію за номером телефона 
  3. Зайдіть в особистий кабінет 
  4. Знайдіть розділ «Промокоди» 
  5. В поле для промокоду введіть серійний номер свого телевізора 
  6. Насолоджуйтеся переглядом! 
5.2.4. Для сервісу Київстар ТБ: 
  1. Відкрийте меню Smart TV на телевізорі Samsung та оберіть у зоні рекомендованих додатків Київстар ТБ 
  2. У розділі «Профіль» оберіть «Ввести промокод» 
  3. Введіть серійний номер телевізора у відповідне поле 
5.2.5. Для сервісу VOLIA:  
  1. Перейдіть в меню Samsung Smart TV, оберіть і відкрийте додаток Volia TV 
  2. Після встановлення додатка введіть дані авторизації, якщо вже абонент Volia, або зареєструйтеся як новий 
абонент (акція доступна лише для тих абонентів, що придбали обладнання Samsung, вказане в регламенті акції) 
  3. Після авторизації у додатку Volia TV, введіть серійний номер придбаного телевізора в розділі «Промокод». 
Активація можлива до 31.08.2022 р. 
  4. Насолоджуйтеся переглядом захоплюючих фільмів, мультів та серіалів протягом 180 днів з моменту активації 
промокоду 
5.3. Після спливу строків надання вільного доступу до Сервісів «MEGOGO.NET», «DIVAN.TV», «SWEET.TV», 
«Київстар ТБ», «VOLIA» в рамках цієї Акції, на умовах, визначених в розділі 4 цих Правил, Учасник Акції має 
право за своїм власним вибором продовжити користування Сервісами відповідно до загальних умов надання 
послуг на цих Сервісах або відмовитися від такого користування. 
 
6.. Акційний фонд акції. 
6.1. Під акційним фондом  в рамках Акції слід розуміти право Учасника на отримання підписки в Сервісі 
«MEGOGO.NET», «DIVAN.TV», «SWEET.TV», «Київстар ТБ», «VOLIA» строком на 6 (шість) місяців із дати реєстрації 
та виконання умов цих правил Акції.  
6.2. Заміна акційного фонду, в тому числі грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом, не допускається. 
У випадку якщо Учасник з якихось причин не може отримати акційний фонд особисто, такий Учасник не має права 
передати/поступитися своїм правом третій особі, і в такому разі вважається, що він відмовився від отримання 
акційного фонду. 
 
7. Інші умови акції. 
7.1. Доступні кредити, розстрочки згідно умов стандартного кредитного меню для відповідної катего-рії товару. 
7.2. Акція сумісна з іншими діючими акціями, сумісна з бонусами Цитрус Плюшки. 
7.3. У разі повернення Акційного товару відповідно до законодавства України відповідно до Закону «Про захист 
прав споживачів», відповідний акційний товар, який вказан у чеку, повинен бути повер-нутий у стані та строки, 
зазначені в ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів». 

 
  

8. Організатор не несе відповідальність: 
8.1. Організатор Акції та залучені ними треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних 

обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, бло-кади, суттєві зміни у 

законодавстві, які діють на території проведення Акції, інші непідвладні контро-лю з боку Виконавця / 

Організатора Акції і залучених ними третіх осіб, обставини. 

8.2. Організатор Акції не несе обов'язку відшкодування будь-яких витрат учасників, в тому числі, але не виключно, 

транспортних і телефонних витрат, понесених під час участі в Акції. 



9. Інші умови. 
9.1. Організатор не примушує будь-яким чином Учасника Акції укладати з Адміністраторами сервісів 
«MEGOGO.NET», «DIVAN.TV», «SWEET.TV», «Київстар ТБ», «VOLIA» після закінчення строків проведення Акції та 
використання Учасником Акції Заохочення, будь-яких договорів про надання послуг, що надаються із 
використанням зазначених Сервісів тощо. 
9.2. Учасники Акції дають згоду на проведення фото та / або відеозйомки з їх участю в рамках проведення Акції, 
використання свого імені, прізвища, фотографії, інтерв'ю або інших матеріалів про них в маркетингових цілях. У 
тому числі право публікації їх імені та фотографій в мережі інтернет, засобах масової інформації, друкованих 
виданнях, аудіо та відеоматеріалах, без обмеження по території і термінами такого використання. Таке 
використання не компенсується (не оплачується) Організаторами або третіми особами. 
9.3. У разі неоднозначного тлумачення цих Правил та / або виникнення спірних питань та / або питань 

неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є 

остаточним і оскарженню не підлягає. 

9.4. Своєю участю в Акції Учасники Акції підтверджують повну згоду з усіма умовами, викладеними в цих 

Правилах, а також зобов'язуються виконувати ці Правила. 

9.6. Своєю участю в Акції Учасники Акції підтверджують повну згоду з проведенням реєстрації в Програмі 

лояльності «Цитрус Плюшки», а також повну згоду з усіма правилами програми лояльності «Цитрус Плюшки». 

9.10. Учасник, щодо якого буде відомо про перекручування даних (своїх або чужих), фальсифікація ре-зультатів 
Акції або при спробі незаконного отримання Подарунків з використанням технічних або будь-яких інших засобів, 
за одноособовим рішенням та на розсуд Замовника/Організатора    дисква-ліфікується та не бере подальшої участі 
в Акції. Якщо при цьому його дії містять ознаки злочину або іншим чином порушують законодавство України, 
інформація про нього може бути передана в право-охоронні органи. 
9.11. У разі виявлення Організатором/Замовником Акції протиправних дій з боку будь-якої особи        Уча-сника 
Акції, в тому числі ознак систематичного порушення даних Правил, Замовник/ Організатор      має право усунути 
Учасника від подальшої участі в Акції. Замовник/ Організатор залишає за собою право визначати, які саме дії є 
порушенням цих Правил та які пояснення є обґрунтованими. 
9.12. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних, наданих для участі в Акції, спроба реєст-рації під 
різними обліковими записами, чи іншим чином отримати вигоду, яка не передбачена Організатором Акції, 
позбавляє такого Учасника права на подальшу участь в Акції та звільняє Замовника/Організатора від будь-яких 
зобов'язань перед таким Учасником. 
9.13. Організатор та/або Адміністратори сервісів «MEGOGO.NET», «DIVAN.TV», «SWEET.TV», «Київстар ТБ», 
«VOLIA» мають право відмовити Учаснику Акції в отриманні Заохочення у випадку невиконання останнім цих 
Правил або Угоди користувача, а також припинити надання вільного доступу до контенту на цій же підставі. 
Адміністратори сервісів самостійно визначають спосіб реалізації зазначених прав, включаючи, але не 
обмежуючись, блокування Учасників акції, в тому числі на власному сервісі, та/або анулювання Передплати. 
9.14. Зберігання та обробку персональних та інших даних в межах правовідносин, що виникають між 
Адміністраторами сервісів «MEGOGO.NET», «DIVAN.TV», «SWEET.TV», «Київстар ТБ», «VOLIA» та Учасником Акції 
здійснюють Адміністратори таких сервісів на умовах, визначених правилами користування відповідним сервісом. 
9.15. У випадку виникнення будь-яких обставин, що перешкоджають проведенню Акції — несправності або збою 
в мережі Інтернет, результатом яких подальше проведення Акції/надання заохочення стало неможливим, 
Адміністратори сервісів мають право тимчасово призупинити або зовсім припинити проведення Акції/надання 
заохочення. 
9.16. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил та/або питань, не 
врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог 
чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню. 
 

 

 

 

 


