
 

Информация для СМИ 
 

Из SIM-меню — на Lancer! 
 

Киев, 7 ноября 2007 года. Абоненты сотового мобильного оператора 
«Beeline», которые пользуются SIM-меню, могут выиграть автомобиль 
Mitsubishi Lancer, а также множество других призов.  
 

С 1 ноября по 20 декабря 2007 года абоненты «Beeline», которые пользуются 
интерактивным SIM-меню, имеют возможность выиграть ценные призы, в числе которых 
2 автомобиля Mitsubishi Lancer. Акция действует для абонентов предоплаченных и 
контрактных тарифных планов на всей территории Украины. Чтобы стать участником 
акции, абоненту достаточно отправить любой платный запрос на получение контента из 
любого раздела SIM-меню. 
 

Отправляя SIM-запросы, абонент получает специальные баллы, которые равны 
стоимости запроса. 10 баллов дают абоненту 1 «ключ к сокровищам», который и 
участвует в розыгрыше призов. Чем больше «ключей» соберет абонент, тем больше 
шансов на выигрыш он получает. Каждые 10 дней проходит розыгрыш призов среди тех 
абонентов, кто собрал наибольшее количество «ключей к сокровищу». Набранные 
баллы обнуляются в конце каждого периода. 
 

Призовой фонд акции состоит из двух автомобилей Mitsubishi Lancer и 10 мр3-плееров 
iPod. Розыгрыш призов проводится с помощью генератора случайных чисел в 
присутствии нотариуса. 
 

Акция проводится совместно с ООО «Информ-Мобил», которое является Организатором 
проведения акции «Найди сокровища в своём мобильном!». Официальные подробности 
акции, а также списки победителей можно найти на сайте www.immo.com.ua. 
 

* * * 
 

ЗАО «Украинские радиосистемы» входит в международную группу компаний ОАО «ВымпелКом». 

Предоставляет в Украине услуги сотовой мобильной связи стандарта GSM 900/1800 под ТМ «Beeline» с апреля 

2006 года. В Украине сеть сотовой мобильной связи «Beeline» охватывает территорию, где проживает более 

88% населения. 
 

В группу компаний «ВымпелКом» входят операторы связи, предоставляющие свои услуги в России, 

Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии и Армении. Лицензии группы компаний 

«ВымпелКом» на предоставление услуг связи в стандартах GSM и 3G охватывают территорию, на которой 

проживает около 250 миллионов человек. Это включает всю территорию России, Казахстана, Украины, 

Узбекистана, Таджикистана, Грузии и Армении. ОАО «ВымпелКом» стало первой российской компанией, 

включенной в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE). Акции Компании котируются на NYSE под 

символом VIP. 
 

За более подробной информацией обращайтесь: 

Менеджер по связям с общественностью ЗАО «УРС» (ТМ «Beeline») 

Ярослав Долгов 

YDolgov@beeline.ua 

+380 68 340 3465 

http://www.immo.com.ua/
mailto:YDolgov@beeline.ua


http://immo.com.ua/mobile/prize/scarbi/ 

Положення про акцію «Знайди скарби в своєму мобільному!» 
  

1. Організатор проведення акції: 

 ТОВ «ІНФОРМ-МОБІЛ» 
м. Київ - 03067, вул. Полковника Шутова, 16 (далі «Компанія»), 
поштова адреса: м. Київ-03057, вул. Дегтярівська 33б, 3 під'їзд. 

2. Найменування акції: «Знайди скарби в своєму мобільному!» - (далі Акція) 

3. Територія проведення: 

 Акція проводиться по всій ліцензійній зоні покриття операторів ЗАТ «Український Мобільний Зв'язок», ЗАТ 
«Київстар», ЗАТ «Українські Радіосистеми» (далі Оператори) серед Абонентів на території України з 01.11.07 
(00:00:00) по 20.12.07 (23:59:59) – час місцевий, включно, з метою просування послуг ТОВ «ІНФОРМ-МОБІЛ» 
м. Київ серед Абонентів Операторів.  

4. Термін проведення акції: 

 з 01.11.07 (00:00:00) по 20.12.07 (23:59:59) – час Київський. Акція проходить в 2 періоди: 
перший період: 01.11 – 30.11; другий період – 01.12 – 20.12. 
Періоди акції розбиті на етапи, всього 5 етапів по 10 днів: 
1) 01.11.07 – 10.11.07 
2) 11.11.07 – 20.11.07 
3) 21.11.07 – 30.11.07 
4) 01.12.07 – 10.12.07 
5) 11.12.07 – 20.12.07 

5. Учасники: 

5.1 Учасниками Акції можуть стати фізичні особи, що досягли 18 річного віку та є Абонентами за договором 
надання послуг мобільного зв'язку з операторами ЗАТ «Український Мобільний Зв'язок», ЗАТ «Київстар», ЗАТ 
«Українські Радіосистеми», на SIM-картах яких присутній розділ «SIM MENU». Абонент не стає Учасником Акції 
і не бере участь в розіграші Призів у випадку, якщо номер мобільного телефону, з якого були відправлені 
SMS-повідомлення, зареєстрований на юридичну особу. 

5.2 Учасниками Акції можуть бути фізичні особи, з якими Оператор уклав договір про надання послуг мобільного 
зв'язку, а також особи, які користуються і оплачують послуги мобільного зв'язку без укладення письмового 
договору. 

5.3 У Акції можуть брати участь співробітники Організатора проведення акції, а також Операторів мобільного 
зв'язку, без права виграшу призу. 

6. Логіка акції: 

 Для участі в акції абоненту необхідно відправити будь-який платний запит на отримання контента з будь-
якого розділу SIM - меню. Після відправки першого запиту в будь-який сервіс починаючи з 01 листопада 2007 
р. (00:00:00 по Києву) по 20 грудня 2007 р. (23:59:59 по Києву), абонент отримує замовлений контент, 
інформацію про акцію і кількість балів, зарахованих на його рахунок. За кожен платний запит абоненту 
нараховуються бали. Бали, що нараховуються за запит відповідають його вартості в гривнях. Наприклад, 
якщо вартість запиту 0,8 грн, абоненту нараховується 0,8 балів. (див. Таблицю 1. Нарахування балів). 

Таблиця 1. Нарахування балів 

 



SIM-меню оператора ЗАТ «Український Мобільний Зв'язок» (№1) 
Короткий 
номер 

Сервіс Вартість одного запиту для абонента з ПДВ, 
грн. 

Кількість 
балів 

10010201 Міжнародні новини 0,5 за запит 0,5 
10010305 Українські новини 0,5 за запит 0,5 
10010401 Новини Київ 0,5 за запит 0,5 
10010402 Новини Одеса 0,5 за запит 0,5 
10010403 Новини 

Дніпропетровськ 
0,5 за запит 0,5 

10010404 Новини Харьків 0,5 за запит 0,5 
10010405 Новини Донецьк 0,5 за запит 0,5 
10010406 Новини Крим 0,5 за запит 0,5 
10010407 Новини Львів 0,5 за запит 0,5 
10010601 Гороскоп 0,5 за запит 0,5 
10010602 Гороскоп 0,5 за запит 0,5 
10010603 Гороскоп 0,5 за запит 0,5 
10010604 Гороскоп 0,5 за запит 0,5 
10010605 Гороскоп 0,5 за запит 0,5 
10010606 Гороскоп 0,5 за запит 0,5 
10010607 Гороскоп 0,5 за запит 0,5 
10010608 Гороскоп 0,5 за запит 0,5 
10010609 Гороскоп 0,5 за запит 0,5 
10010610 Гороскоп 0,5 за запит 0,5 
10010611 Гороскоп 0,5 за запит 0,5 
10010612 Гороскоп 0,5 за запит 0,5 
10010701 Спорт 0,5 за запит 0,5 
10010901 Погода 0,5 за запит 0,5 
10010902 Погода 0,5 за запит 0,5 
10010903 Погода 0,5 за запит 0,5 
10010904 Погода 0,5 за запит 0,5 
10010905 Погода 0,5 за запит 0,5 
10010906 Погода 0,5 за запит 0,5 
10010907 Погода 0,5 за запит 0,5 
10011201 Анекдоти 0,5 за запит 0,5 
10010801 Курс валют 0,5 за запит 0,5 

SIM-меню оператора ЗАТ «Український Мобільний Зв'язок» (№2) 
Короткий номер Сервіс Вартість одного запиту для абонента з ПДВ, грн. Кількість балів
103201 Погода 0,8 0,8 
103203 Новини 0,8 0,8 
103204 Курс валют 0,8 0,8 
103205 Гороскоп 0,8 0,8 
103206 Біорітми 0,8 0,8 
103207 Знайомства 0,8 0,8 
103208 Чат 0,8 0,8 
103209 Вікторина 0,8 0,8 
103210 Анекдоти 0,8 0,8 
103211 Зізнання 0,8 0,8 
103212 Цікаво 0,8 0,8 
103202 Підписка 4 4 

SIM-меню оператора ЗАТ «Київстар» 
Короткий номер Сервіс Вартість одного запиту для абонента з ПДВ, грн. Кількість балів
101001 Погода 0,8 0,8 
101002 Гороскоп 0,8 0,8 
101003 Новини 0,8 0,8 
101004 Знайомства 0,64 0,6 
4040 Логотипи 5 5 
101006 Мелодії 8,5 8,5 
101007 Java-ігри 12 12 



101008 Тости 0,8 0,8 
101009 Анекдоти 0,8 0,8 
101010 валюта 0,8 0,8 
3333 LMJ 3 3 
104060 Знайомства 0,6 0,6 
101005 Картинки 8,5 8,5 

SIM-меню оператора ЗАТ «Українські радіосистеми» 
Короткий 
номер 

Сервіс Вартість одного запиту для абонента з ПДВ, 
грн. 

Кількість 
балів 

Новини 0,8 0,8 
Погода 0,8 0,8 
Курс валют 0,8 0,8 
Анекдоти 0,8 0,8 
Гороскоп 0,8 0,8 
Гороскоп 0,8 0,8 
Жарти 0,8 0,8 
Цитати 0,8 0,8 
Афоризми 0,8 0,8 
Зізнання в коханні 0,8 0,8 
Цей день в історії 0,8 0,8 
А чи знаєте ви що… 0,8 0,8 
Тости 0,8 0,8 

007 

Світовий час 0,8 0,8 
Новини 4 4 
Погода 4 4 7007 
Курс валют 4 4 

1111 Біоритми 0,8 0,8 
3535 Сумісніть партнерів 2 2 
8585 SMS-тести 0,6 0,6 
1069 Камасутра 8,6 8,6 
1079 Камасутра 0,8 0,8 
0904 Мелодії - монофонія 5,00 5,00 
0905 Мелодії - поліфонія 8,60 8,60 
0906 Мелодії - ріалтони 

MP3 
12,00 12,00 

0907 Мелодії - суперзвуки 8,60 8,60 
0903 Картинки - анімація 8,60 8,60 
0902 Картинки - кольорові 8,60 8,60 
0901 Картинки - чорно/білі 5 5 
0908 Відео 12,00 12,00 
0909 Java-ігри 12,00 12,00 
0910 Корисні програми 12,00 12,00 
0911 Теми 12,00 12,00 
2525 Beeline Community 0,6 0,6 

Всі вхідні SMS-повідомлення не тарифікуються. 

 

7. Призовий фонд акції складається з 12 (дванадцяти) призів: 

 
• автомобіль Mitsubishi Lancer - 2 (Дві) шт.;  
• MP3-плеер iPod - 10 (Десять) шт;  

8. Порядок визначення Учасників акції, що виграли Призи. 

8.1 Кожні 10 днів формується список всіх абонентів, які набрали від 10 і більше балів. Серед таких абонентів 
розігруються призи (2 (Два) МP3 - плеєри iPod). Розіграш призів проводиться за допомогою генератора 



випадкових чисел у присутності нотаріуса. 
Кожні 10 балів прирівнюються до 1 «ключа до скарбу», який бере участь в розіграші призів. Чим більше 
абонент набирає балів, тим більше «ключів до скарбу» він отримує. За підсумками кожного етапу/періоду 
проводиться розіграш призів, абоненти, які набрали більшу кількість «ключів до скарбу», мають більший шанс 
на виграш призів. 

8.2 Двічі за час проведення акції (01.12.2007 р. і 21.12.2007 р.) формується список всіх абонентів, які набрали від 
10 і більше балів. Серед таких абонентів розігруються головні призи (2 автомобілі Mitsubishi Lancer за час 
проведення акції). Розіграш призів проводиться за допомогою генератора випадкових чисел у присутності 
нотаріуса і представників Операторів. Розіграш призів проводиться за допомогою генератора випадкових 
чисел у присутності нотаріуса і за бажанням Операторів у присутності його представників. 

8.3 Кількість балів обнуляється наприкінці кожного етапу акції (після розіграшу 2 ipod`ів) і в кінці кожного 
періоду (після розіграшу автомобіля). 

8.4 Процедуру закупівлі і видачі Призів забезпечує ТОВ «ІНФОРМ-МОБІЛ», м. Київ. 

9. Умови вручення призу в Акції 

9.1 Необхідною умовою для отримання призів, є надання Переможцем Організаторові проведення Акції, протягом 
10 (Десять) календарних днів з моменту отримання повідомлення про виграш, копії абонентського договору з 
Оператором (при початковій наявності такого) і копії першої, другої сторінок паспорта, що підтверджують 
особу Переможця, копії сторінки паспорта з даними про реєстрацію, а також копію довідки про привласнення 
ідентифікаційного номера факсом 8 (044) 206 30 08. 
Поштова адреса, на яку слід відправляти вказану вище інформацію: Київ-03057, вул. Дегтярівська 33б, 3 
під'їзд. Призи автомобілі Mitsubishi Lancer передаються переможцям при їх особистій присутності, призи MP3-
плеер iPod передаються переможцям в офісі Організатора або висилаються поштою. 

9.2 Інформування про Акцію, що проводиться, здійснюється за допомогою інформаційної розсилки. Розсилка 
здійснюється по номерах телефонів учасників акції (абонентам повідомляється про кількість нарахованих 
балів і пропонується отримати ще більше балів, посилаючи нові запити). 

9.3 Про час вручення призів Переможці Акції будуть оповіщені дзвінком від операторів Call-центру ТОВ «ІНФОРМ-
МОБІЛ» м. Київ. 

9.4 Призи є остаточними і не підлягають заміні (у тому числі і на грошовий еквівалент вартості Призу). 

9.5 У разі порушення Учасниками правил проведення Акції, описаних в даному Положенні, Організатор 
проведення Акції, залишає за собою право на перегляд результатів Акції і ухвалення рішення про 
позбавлення Учасника призу. 

9.6 Результати Акції в кінці кожного періоду і в кінці кожного етапу оголошуються шляхом публікації списку в 
Інтернеті на сайті www.immo.com.ua у розділі “Призи”. Учасники Акції інформуватимуться про Умови і Терміни 
проведення Акції наступними способами: 

• у електронному вигляді в Інтернеті на сайті: www.immo.com.ua у розділі «Призи»  
• по телефону: 0613, 8 (044) 5852626.  
• у вигляді інформаційних дзвінків операторів Call-центру ТОВ «ІНФОРМ-МОБІЛ» м. Київ.  

У разі не надання вказаних в пункті 9.1. даних Призи не видаються і підсумки Акції не переглядаються. 
Право власності на Призи переходить від Організатора проведення Акції до Переможця у момент їх вручення 
адресатові (Учасникові акції).  

9.7 Відповідальність за відповідність Акції вимогам законодавства України несе ТОВ «ІНФОРМ-МОБІЛ» м. Київ. 
9.8 Податковим агентом Переможців Акції є Компанія ТОВ «ІНФОРМ-МОБІЛ» м. Київ, яка зобов'язана нарахувати і 

утримати з Переможців податок на доходи фізичних осіб згідно чинного законодавству України. 
9.9 Обов'язок по повідомленню Переможців про виникнення у них зобов'язань, вказаних в пункті 9.1. у зв'язку з 

http://www.immo.com.ua/
http://www.immo.com.ua/


отриманням призів, повністю покладається на Організатора проведення Акції. 

10. Інші положення. 

10.1 Участь в Акції вважається фактом підтвердження ознайомлення Учасника з даним Положенням і згодою з 
його умовами, зокрема з отриманням інформаційних SMS-повідомлень, що стосуються проведення Акції. 

10.2 Компанія, яка проводить Акцію, має право змінювати правила Акції в частині, що стосується порядку її 
проведення, за власним розсудом з публікацією цих змін на сайті Акції www.immo.com.ua
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