ДОДАТОК №1
ДО НАКАЗУ № 1335-П ВІД 11.10.2016
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «WI-FI ДРАЙВ!»
1. ЦІЛЬОВА ГРУПА УЧАСНИКІВ АКЦІЇ
1.1. Абоненти послуги доступу до пакетів телепрограм ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» (надалі Компанія) у
м. Біла Церква, м. Вінниця, м. Дніпро, м. Новомосковськ та смт Ювілейне, смт Добротвір,
м. Запоріжжя, м. Київ, м. Кропивницький, м. Краматорськ, м. Кривий Ріг, м. Луцьк, м. Львів,
м. Мелітополь, м. Обухів, м. Полтава та с. Розсошенці, м. Рівне, м. Суми, м. Тернопіль та
смт В.Березовиця, м. Кременець, м. Трускавець, м. Українка, м. Фастів, м. Харків та
смт Солоницівка, м. Херсон, м. Хмельницький, м. Черкаси та м. Чернівці, які замовили
підключення послуги «ТБ+Інтернет» за цифровою/аналоговою технологією або за «IP
протоколом» на акційних/регулярних умовах, які бажають взяти у тимчасове користування Wi-Fi
маршрутизатор, та які не підпадають під ВИНЯТКИ (Розділ 4).
2. СУТЬ АКЦІЇ
2.1. Абонент, що вказаний у Розділі 1, в період дії акції під час замовлення підключення послуги
«ТБ+Інтернет» має можливість замовити у тимчасове користування Wi-Fi роутер та
користуватись ним за спеціальною вартістю протягом періоду дії акційних умов (табл. 1) за умови
підписання Додаткової угоди.
Таблиця 1
Акційна додаткова послуга*
Код
264/29

Назва акційної додаткової послуги
Підключення у період з 01.11.2016 р. по 31.01.2017 р.
«Надання в користування Wi-Fi роутеру акц.»**

Акційна щомісячна
вартість, грн з ПДВ
0,10

* Надання акційної додаткової послуги користувачам відбувається відповідно до умов надання аналогічної за наповненням
регулярної додаткової послуги (Частина 1 «Тарифів на додаткові послуги та пакети»)
** У користування надається один із перерахованих маршрутизаторів: Asus RT-N10E, TP-Link TL-WR740N(RU), TOTOLINK
N100RE, TOTOLINK N150RT (за умови наявності обладнання на складі Компанії). В разі неповернення обладнання, наданого
в користування, нараховується штраф, згідно чинних тарифів (Частина 13 «Штрафів за неповернене, пошкоджене
обладнання, що надане в користування, або надано для отримання послуги Підприємством»)

2.2. Після закінчення терміну дії акційних умов користування акційною додатковою послугою,
додаткова послуга надаватиметься за регулярною вартістю, згідно чинних тарифів.
2.3. Потенційний користувач, що замовив послугу «ТБ+Інтернет», в період проведення акції під час
замовлення підключення послуги «ТБ+Інтернет» має можливість замовити акційну сервісну
послугу з підключення маршрутизатора, наданого Компанією (табл. 2).
Таблиця 2
Акційна сервісна послуга з підключення*
Код позиції

Найменування акційної сервісної послуги

Акційна
вартість,
грн з ПДВ

All_ДСП_loyal_4_1

Доставка або заміна та налаштування абонентського Wi-Fi
обладнання при виконанні робіт з підключення або повторного
підключення: W-Fi роутер, W-Fi адаптер. В тому числі:
- транспортування обладнання;
- увімкнення та/або відімкнення обладнання від мережі;
- перевірка працездатності обладнання;
- налаштування послуги доступу до Інтернету;
- перевірка комплектації обладнання.

1,00

* Додаткові сервісні роботи, які не включено у послугу All_ДСП_loyal_4_1, сплачуються окремо, згідно з чинним Прейскурантом

3. ДОДАТКОВІ УМОВИ
3.1. Користувач, відповідно до умов Додаткової угоди, несе відповідальність у вигляді штрафу (код
265 «Штраф за порушення додаткової угоди») у випадку:
3.1.1. Розірвання договору, укладеного шляхом підписання Абонентом Протоколу замовлених
послуг та обладнання в термін раніше ніж через 12 (дванадцять) місяців з дати укладення
Додаткової угоди з ініціативи Абонента.
3.1.2. Якщо надання послуги було припинено внаслідок виникнення заборгованості в термін
раніше ніж через 12 (дванадцять) місяців з дати укладення Додаткової угоди.
3.2. У випадку невиконання умов Додаткової угоди, що вказані у пункті 3.1, розмір штрафу складає
120,00 грн (сто двадцять гривень 00 копійок). Штраф нараховується одноразово.
4. ВИНЯТКИ
4.1. Умови акції не розповсюджуються на тих, хто був користувачем послуги доступу до
Інтернету/послуги «ТБ+Інтернет» протягом останніх 3-х календарних місяців.
4.2. В акції не можуть прийняти участь юридичні особи та фізичні особи-підприємці.
4.3. Умови акції не розповсюджуються на користувачів, які мають заборгованість перед Компанією за
надані раніше послуги до моменту погашення даної заборгованості.
5. ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
5.1. Акція проводиться з 01.11.2016 р. по 31.01.2017 р.
5.2. Період дії акційних умов - по 30.09.2019 р.

