
Умови проведення програми лояльності «Приведи друга 2021»

Умови програми лояльності поширюються на існуючих постійних абонентів —
фізичних  осіб  групи  компаній  «ВІНЕР  ТЕЛЕКОМ»,  які  користуються  послугою з
доступу до мережі Інтернет за технологією PON*.

З 01 травня 2021 року існуючий Абонент, за рекомендацією якого потенційний
споживач (друг)** укладе Договір про надання телекомунікаційних послуг з «ВІНЕР
ТЕЛЕКОМ»,  отримає 1  (один)  місяць доступу до мережі Інтернет зі  знижкою -
50% на свій діючий тарифний план.

Знижка -50% на діючий тарифний план Абонента нараховується першого числа
поточного  місяця  за  попередній  період  (місяць),  після  підключення  потенційного
споживача (друга)***.

Знижка  буде  зарахована тільки  після  внесення  Другом  суми  першої
абонентської плати, відповідно до обраного ним тарифного плану, на свій особистий
рахунок. Якщо потенційний споживач (друг) не сплатить послугу, знижка Абоненту
не надається.

При  подачі  заявки  на  підключення,  потенційний  споживач  (друг)  повинен
обов`язково вказати дані для ідентифікації існуючого Абонента «ВІНЕР ТЕЛЕКОМ»
(ПІБ, адреса, номер договору, особистий рахунок).

Кількість приведених потенційних споживачів (друзів) — необмежена.

При  підтвердженні  існуючим  Абонентом  участі  в  даній  програмі  всі  інші
попередньо нараховані бонуси програми лояльності “Залишайтеся з нами” припинять
нараховуватися на період участі в програмі “Приведи друга 2021”.

Програма лояльності «Приведи друга 2021» діє на всій території зони покриття
«ВІНЕР ТЕЛЕКОМ». Строк дії  оновленної програми  — з 01 травня 2021 року на
постійній основі.

Існуючі  Абоненти,  за  рекомендацією  яких  було  укладено  Договір  між
потенційним споживачем (другом)*  та  «ВІНЕР ТЕЛЕКОМ» у період до 01 травня
2021 року,  отримають разовий  бонус у розмірі  еквівалентний 50 (п’ятидесяти)
гривням на  свій  бонусний  рахунок  за  попередніми умовами програми лояльності
«Приведи друга 2020».



Провайдер  залишає  за  собою  право  змінювати  умови  проведення  програми
лояльності, а також термін її дії без персонального повідомлення учасників, шляхом
оновлення інформації на сайті https://vinertelecom.ua/     

* Не мають можливості скористатися даною пропозицією Абоненти, які отримують послуги надання
доступу  до  мережі  Інтернет  в  цілях,  відмінних  від  особистих,  домашніх,  пов’язаних  із  здійсненням  ними
підприємницької  діяльності:  юридичні  особи,  підприємства або фізичні  особи-підприємці  (пансіонати,  бази
відпочинку, приватні домоволодіння, готелі, оздоровчі комплекси, приватны будинки переобладнанні під міні-
готелі,  гостинні  двори  та  ін.)  та  особи,  які  надають  послуги  сезонного  тимчасового  розміщення  осіб
відпочиваючих (приватні домоволодіння, пансіонати, бази відпочинку, оздоровчі комплекси, приватні будинки
переобладнанні під міні-готелі, гостинні двори та ін.).

**  Потенційним споживачем (другом)  може бути  клієнт,  який раніше не  був  Абонентом «ВІНЕР
ТЕЛЕКОМ».

*** Підключення можливе за наявності технічної можливості.
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