Умови проведення акції «Підключення в багатоповерхівках!»
1. Умови акції поширюються на нових абонентів — фізичних осіб, у разі наявності
технічної можливості підключення, які мають намір користуватися послугою з доступу до
мережі Інтернет за технологією Ethernet та PON від групи компаній «ВІНЕР ТЕЛЕКОМ», у
багатоквартирних житлових будинках м. Баштанки, згідно умов публічного договору та
загальних умов надання послуг, з якими можна ознайомитись на сайті http://vinertelecom.ua/ .
2. Потенційні Абоненти отримують можливість користуватися послугою на наступних
умовах *:


Вартість підключення до мережі Інтернет складатиме 1 (одну) гривню.



При підключенні, на особистий вибір Абоненту надаються такі тарифні плани:
- зі швидкістю до 100 Мбіт/с та пакет «Максимальний» (300+ TV каналів) від
телебачення YOU TV загальною вартістю 100 грн./міс. терміном на 3 (три) місяці.
Або
- зі швидкістю до 1 Гбіт/с та пакет пакет «Максимальний» (300+ TV каналів) від
телебачення YOU TV загальною вартістю 200 грн/міс. терміном на 3 (три) місяці.



Обраний акційний тариф діятиме протягом 3 (трьох) місяців, після чого він
анулюється і вступить у дію стандарний тарифний план окремо на послугу
інтернет з відповідною швидкістю, яка була обрана на момент підключення
Абонентом, та окремо на послугу телебачення за цінами, які діятимуть на той
момент, відповідно до регіону покриття.



Абонент не матиме можливості перейти на менший тарифний план протягом дії
акційного тарифу.



У разі підключення за умовами цієї акції Абонент не матиме можливості протягом
перших 3 (трьох) місяців скористатися безкоштовним тимчасовим призупиненням
послуги.

3. Не мають можливості скористатися акцією «Підключення в багатоповерхівках!»
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.
4. Територія дії акції — м. Баштанка Миколаївської області.

5. Строк дії акції — з 01 серпня 2020 року по 31 грудня 2020 року включно.
6. Провайдер залишає за собою право змінювати умови, термін дії акції без
персонального повідомлення учасників, шляхом оновлення інформації на сайті
http://vinertelecom.ua/

* Не мають можливості скористатися даною пропозицією потенційні клієнти, які мають
на меті отримувати 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.).

