ДОДАТОК
ДО НАКАЗУ № 1411-П ВІД 24.10.2016
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «ЗИМОВА МОБІЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ»
1.

ЦІЛЬОВА ГРУПА УЧАСНИКІВ АКЦІЇ

1.1. Потенційні користувачі послуг ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» (надалі Компанія) у м. Біла Церква,
м. Вінниця, м. Дніпро, м. Новомосковськ та смт Ювілейне, смт Добротвір, м. Житомир,
м. Запоріжжя, м. Київ, м. Краматорськ, м. Кривий Ріг, м. Кропивницький, 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, смт Стебник, м. Українка, м. Фастів, м. Харків та
смт Солоницівка, м. Херсон, м. Хмельницький, м. Черкаси та м. Чернівці, що звернулись у
Компанію для того, щоб підписатись/дізнатись умови підписки послуги «ТБ+Інтернет» за
цифровою технологією на умовах акції «Зимова пропозиція» на пакети: «Зимовий Smart HD+20»,
«Зимовий Smart HD+60», «Зимовий Smart HD+100» або за «IP протоколом» на умовах акції
«Зимова пропозиція зі Smart HD» на пакети: «Зимовий HD (ІР)+20», «Зимовий HD (ІР)+60»,
«Зимовий Start HD+100(IP)», «Зимовий Optimal HD+100 (IP)», і які не підпадають під ВИНЯТКИ
(Розділ 3).
2. СУТЬ АКЦІЇ
2.1. Абонент, що вказаний у п. 1.1, під час замовлення пакету послуги «ТБ+Інтернет» має можливість
замовити додаткову послугу за спеціальною акційною вартістю на період дії акційних умов
(табл.).
Таблиця
Акційні додаткові послуги*
Назва та код
аналогічної
Назва акційної
Населений пункт
Код
регулярної
додаткової послуги
додаткової
послуги
Підключення у період з 07.11.2016 р. по 31.01.2017 р.
м. Біла Церква, м. Вінниця,
м. Дніпро, м. Новомосковськ та
смт Ювілейне, смт Добротвір,
м. Житомир, м. Запоріжжя,
м. Київ, м. Краматорськ,
м. Кривий Ріг, м. Кропивницький,
м. Луцьк, м. Львів, м. Мелітополь,
м. Обухів, м. Полтава та
«Мобільний додаток «Мобільний додаток
ІР_1776**
с. Розсошенці, м. Рівне, м. Суми,
Воля TV» зимовий
Воля TV» (ІР_373)
м. Тернопіль та
смт В.Березовиця, м. Кременець,
смт Стебник, м. Українка,
м. Фастів, м. Харків та
смт Солоницівка, м. Херсон,
м. Хмельницький, м. Черкаси та
м. Чернівці

Акційна
вартість,
грн/міс.
з ПДВ

5,00

* Надання послуги користувачам акційної додаткової послуги відбувається відповідно до умов, які діють для аналогічної за
наповненням регулярної додаткової послуги («Тарифи на додаткові послуги для послуги доступу до пакетів телепрограм за
«IP протоколом» та послуги «ТБ+Інтернет» за «IP протоколом»)

2.2. Протягом здійснення доступу до додаткової послуги за акційною пропозицією учасник акції має
право обрати будь-які з чинних доступних йому додаткових послуг на інших акційних/регулярних
умовах, але обрати знову акційну додаткову послугу за даною пропозицією, після зміни на іншу,
користувач не може.

2.3. Після закінчення періоду дії акційних умов, якщо користувачем самостійно не буде обрано
регулярні умови надання додаткової послуги, його буде автоматично переведено на аналогічну
за наповненням регулярну додаткову послугу, вартістю згідно чинних тарифів на момент зміни
умов надання послуг з акційних на регулярні («Тарифи на додаткові послуги для послуги доступу
до пакетів телепрограм за «IP протоколом» та послуги «ТБ+Інтернет» за «IP протоколом»).
3. ВИНЯТКИ
3.1. Умови акції не розповсюджуються на тих, хто був користувачем послуги «ТБ+Інтернет» протягом
останніх 3-х календарних місяців до моменту початку акції.
3.2. Умови акції не розповсюджуються на користувачів, які мають заборгованість перед Компанією за
надані раніше послуги до моменту погашення даної заборгованості.
3.3. В акції не можуть прийняти участь юридичні особи та фізичні особи-підприємці.
4. ПЕРІОД ПРОВЕДННЯ АКЦІЇ
4.1. Акція проводиться з 07.11.2016 р. по 31.01.2017 р.
4.2. Період дії акційних умов:
4.2.1. Для користувачів, які обрали акційні умови з 07.11.16 р. по 30.11.16 р. - по 28.02.2017 р.
4.2.2. Для користувачів, які обрали акційні умови з 01.12.16 р. по 31.12.16 р. - по 31.03.2017 р.
4.2.3. Для користувачів, які обрали акційні умови з 01.01.17 р. по 31.01.17 р. - по 30.04.2017 р.

