
Умови проведення акції «Інтернет+Телебачення»

1.  Умови акції  поширюються на  нових абонентів  — фізичних осіб,  які  на  момент
підключення  мають  діючий  договір  з  іншим  інтернет-провайдером  провідного  чи
безпровідного інтернет-зв'язку та/або які мають намір користуватися послугою з доступу до
мережі Інтернет за технологією PON від групи компаній «ВІНЕР ТЕЛЕКОМ».

2. Потенційні Абоненти отримують можливість користуватися послугою на наступних
умовах:

 вартість підключення до мережі Інтернет складатиме 500 (п’ятсот) гривень;
 при підключенні Абоненту автоматично надається акційний пакет з 250 

телеканалами ОТТ телебачення від Youtv з терміном дії 3 (три) місяці;
 По закінченню 3-х місячного терміну акційний пакет анулюється і вступить у дію 

стандарний тарифний план, що був обраний Абонентом;
 максимальний термін підключення - напротязі 30 (тридцяти) робочих днів з дати

подачі заявки Абонентом.

3. Усі потенційні Абоненти, які на момент підключення мають діючий договір з іншим
інтернет-провайдером провідного чи безпровідного інтернет-зв'язку, отримують можливість
користуватися послугою на наступних умовах:

 при переході з іншого Провайдера вартість підключення складатиме 1 (одну) 
гривню;

 при підключенні Абоненту автоматично надається акційний пакет з 250 
телеканалами ОТТ телебачення від Youtv з терміном дії 3 (три) місяці;

 По закінченню 3-х місячного терміну акційний пакет анулюється і вступить у дію 
стандарний тарифний план, що був обраний Абонентом;

 договір  з  Абонентом  укладається  на  12  (дванадцять)  місяців  без  права
дострокового розірвання; 

 у разі дострокового розірвання Абонент зобов’язаний відшкодувати різницю від
стандартної вартості підключення;

 у разі підключення за умовами цієї акції Абонент не матиме можливості протягом
перших 6 (шести) місяців скористатися безкоштовним тимчасовим призупиненням
послуги.

 не  мають можливості  скористатися  акцією фізичні  особи,  які,  у  свій  час,  були
Абонентами  «ВІНЕР  ТЕЛЕКОМ»  та  розірвали  договір  про  надання
телекомунікаційних  послуг  з  Провайдером протягом  6  (шести)  місяців  до  дати
оприлюднення умов даної акції на сайті Провайдера.

 максимальний термін підключення - напротязі 30 (тридцяти) робочих днів з дати
подачі заявки Абонентом;



 вартість  акційного  підключення  діє  протягом  30  (тридцяти)  робочих  днів  з
моменту подачі заявки Абонентом.

4. Територія дії акції — вся зона покриття інтернет-провайдера «ВІНЕР ТЕЛЕКОМ».

5. Строк дії акції — з 01 травня 2020 року по 31 травня 2020 року включно.

6.  Провайдер залишає  за  собою  право  змінювати  умови,  термін  дії  акції  без
персонального  повідомлення  учасників,  шляхом  оновлення  інформації  на  сайті
www.viner.net.ua


