
Умови проведення акції «Новорічний Ярмарок!»

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 
приватному  секторі,  у  багатоквартирних  житлових  будинках,  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 *:
Житомирська обл.:

м. Житомир м/р Мар'янівка:
для багатоквартирних будинків

 Інтернет - 100 Мбіт/с - 99 грн/міс;
 Інтернет + ТБ - 100 Мбіт/с + 360 ТБ каналів - 149 грн/міс.

      Вартість підключення 1 грн.
для приватного сектору

 Інтернет - 100 Мбіт/с - 150 грн/міс.;
 Інтернет + ТБ - 100 Мбіт/с + 360 ТБ каналів - 200 грн/міс.

Вартість підключення 1 грн.

смт. Новогуйвинське та смт. Озерне:
для багатоквартирних будинків

 Інтернет - 100 Мбіт/с - 100 грн/міс;
 Інтернет + ТБ - 100 Мбіт/с + 360 ТБ каналів - 149 грн/міс.

 Вартість підключення 1 грн.

м. Радомишль:
для багатоквартирних будинків

 Інтернет + ТБ - 100 Мбіт/с + 360 ТБ каналів - 229 грн/міс.;
Вартість підключення 150 грн

для приватного сектору
 Інтернет + ТБ - 100 Мбіт/с + 360 ТБ каналів - 269 грн/міс.;

 Вартість підключення 990 грн.

с. Клітчин:
для приватного сектору

 Інтернет - 100 Мбіт/с - 99 грн грн/міс.;
 Інтернет + ТБ - 100 Мбіт/с + 360 ТБ каналів - 149 грн/міс.

 Вартість підключення 1 грн.

http://vinertelecom.ua/


с. Раковичі, с. Березці, с. Забілоччя, с. Гута-Забілоцька Радомишльського р-ну, 
с.Івниця, с.Стара Котельня, с.Нова Котельня Андрушівського р-ну:
для приватного сектору

 Інтернет - 100 Мбіт/с - 199 грн/міс.;
 Інтернет + ТВ - 100 Мбіт/с + 360 ТБ каналів - 249 грн/міс.

Вартість підключення 1 грн.

 с. Висока Піч:
для багатоквартирних будинків

 Інтернет - 100 Мбіт/с - 109 грн/міс.;
 Інтернет + ТБ - 100 Мбіт/с + 360 ТБ каналів - 149 грн/міс.

Вартість підключення 1 грн.

Миколаївська  обл.,  Чернігівська  обл.,  Херсонська  обл.,  м.  Херсон  (окрім  с.  Клапая 
Білозерського р-н та смт. Лазурне Скадовського р-н Херсонської обл.):
для приватного сектору

 Інтернет - 100 Мбіт/с - 100 грн/міс.;
 Інтернет + ТБ - 500 Мбіт/с + 360 ТБ каналів - 150 грн/міс.

 Вартість підключення 1 грн.

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

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

5. Договір з Абонентом укладається на 12 (дванадцять) місяців без права дострокового 
розірвання.

6.  У  разі  дострокового  розірвання  договору  Абонент  зобов’язаний  відшкодувати 
стандартну вартість підключення.

7. Максимальний термін підключення - напротязі 30 (тридцяти) робочих днів з дати 
подачі заявки Абонентом.

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

9. Не мають можливості скористатися акцією «Новорічний Ярмарок!» 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.

10. Акційна вартість підключення діє для нових абонентів приватного сектору та при 
умові, якщо  відстань від обладнання не перевищує 200 м.



11.  Територія  дії  акції:  Житомирська  обл,  Миколаївська  обл.,  Чернігівська  обл., 
Херсонська обл., м.Херсон, окрім:

 с. Клапая Білозерського р-н та смт. Лазурне Скадовського р-н Херсонської обл.; 
м. Коростень Житомирської обл.;
с. Новоівницьке та с. Піски Житомирського р-ну Житомирської обл.;
с. Негребівка Радомишльського р-ну Житомирської обл.

12. Строк дії акції — з 01 грудня 2021 року по 31 грудня 2021 року включно.

13.  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.).
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