ДОДАТОК №1
ДО НАКАЗУ № 1675-П ВІД 12.12.2016
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «ПІДКЛЮЧЕННЯ У ПОДАРУНОК»
1. ЦІЛЬОВА ГРУПА УЧАСНИКІВ АКЦІЇ
1.1. Потенційні користувачі, що звернулись у ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» (надалі Компанія), щоб підключити/дізнатись умови підключення послуги доступу до
пакетів телепрограм та/чи послуги доступу до Інтернету, або послуги «ТБ+Інтернет», та які не підпадають під ВИНЯТКИ (Розділ 3).
1.2. Абоненти послуги доступу до Інтернету та/або послуги доступу до пакетів телепрограм, або послуги «ТБ+Інтернет», що звернулись в Компанію для
того, щоб підключити послуги(-у), у зв’язку зі зміною адреси надання послуг(-и), та надали відповідну заяву.
1.3. Потенційні споживачі та абоненти, які бажають підключитись або змінити адресу надання послуг Компанії – послуги доступу до пакетів телепрограм,
послуги доступу до Інтернету або послуги «ТБ+Інтернет» – за адресою, за якою протягом останніх двох років до моменту здійснення підключення
послуги, що замовляється, було проведене штатне підключення послуги, аналогічної замовлюваній, або послуги «ТБ+Інтернет», та які не підпадають
під ВИНЯТКИ (Розділ 3).
2. СУТЬ АКЦІЇ
2.1. Потенційний користувач, який входить в цільову групу учасників акції (п. 1.1) і не підпадає під ВИНЯТКИ (Розділ 3), має можливість замовити сервісну
послугу штатного підключення абонентського обладнання за спеціальною ціною (табл. 1).
Таблиця 1
Акційні сервісні послуги з підключення*
Населений пункт
м. Вінниця, м. Дніпро, м. Новомосковськ,
смт Ювілейне, м. Житомир, м. Запоріжжя, м. Київ,
м. Кропивницький, м. Краматорськ, м. Кривий Ріг,
м. Львів, м. Мелітополь, м. Обухів, м. Полтава,
с. Розсошенці, м. Рівне, м. Суми, м. Тернопіль,
смт В.Березовиця, м. Трускавець, смт Стебник,
м. Українка, м. Харків, смт Солоницівка, м. Херсон,
м. Хмельницький, м. Чернівці
м. Вінниця, м. Дніпро, м. Новомосковськ,
смт Ювілейне, м. Запоріжжя, м. Київ, м. Львів, м.
Мелітополь, м. Обухів, м. Полтава, с. Розсошенці,
м. Рівне, м. Суми, м. Тернопіль, смт В.Березовиця,
м. Українка, м. Харків, смт Солоницівка, м. Херсон,
м. Хмельницький
м. Біла Церква, м. Волочиськ, смт Добротвір,
м. Кропивницький, м. Краматорськ, м. Кременець,
м. Кривий Ріг, м. Луцьк, м. Путивль, м. Теребовля,
м. Трускавець, м. Фастів, м. Чернівці, м. Чортків

Код та назва
сервісної
послуги
СПП_conn_1
Штатне
підключення
послуги
доступу до
Інтернету
СПП_conn_2
Штатне
підключення
послуги
доступу до
пакетів
телепрограм

Зміст сервісної послуги

Акційна
вартість,
грн з ПДВ

Виїзд фахівця для доставки матеріалів і оформлення документів, підключення
абонентського кабелю до будинкової розподільної мережі з прокладанням кабелю та
його кріплення, армування абонентського кабелю роз'ємами, налаштування доступу до
мережі Інтернет за допомогою кінцевого абонентського обладнання (ПК/ноутбук) та
демонстрація послуги. Також за необхідністю: пробивання у стіні 1 отвору, встановлення
одного розподільчого пристрою.

1,00

Виїзд фахівця для доставки матеріалів і оформлення документів, підключення
абонентського кабелю до будинкової розподільної мережі з прокладанням кабелю та
його кріплення, армування абонентського кабелю роз'ємами, підключення та
налаштування 2-3-х кабельних ТВ-тюнерів (SET TOP BOX), модуля умовного доступу
Conax, Smart HD ТВ-тюнера та демонстрація послуги. Також за необхідністю:
пробивання у стіні 1 отвору, встановлення одного розподільчого пристрою.
Виїзд фахівця для доставки матеріалів і оформлення документів, підключення
абонентського кабелю до будинкової розподільної мережі з прокладанням кабелю та
кріплення його, армування абонентського кабелю “F” роз'ємами, ремонт абонентського
кабелю зі з'єднанням розриву кабелю, реєстрація абонента. Також за необхідністю:
пробивання у стіні 1 отвору, встановлення одного розподільчого пристрою.

1,00

1,00

Продовження табл. 1
Населений пункт
м. Вінниця, м. Дніпро, м. Новомосковськ,
смт Ювілейне, м. Запоріжжя, м. Київ, м. Львів,
м. Мелітополь, м. Обухів, м. Полтава, с. Розсошенці,
м. Рівне, смт Стебник, м. Суми, м. Тернопіль,
смт В.Березовиця, м. Українка, м. Харків,
смт Солоницівка, м. Херсон, м. Хмельницький
м. Біла Церква, смт Добротвір, м. Кропивницький,
м. Краматорськ, м. Кременець, м. Кривий Ріг, м. Луцьк,
м. Трускавець, м. Фастів, м. Чернівці

Код та назва
сервісної
послуги

СПП_conn_3
Штатне
підключення
послуги
«ТБ+Інтернет»

Зміст сервісної послуги
Виїзд фахівця для доставки матеріалів і оформлення документів, підключення
абонентського кабелю до будинкової розподільної мережі з прокладанням кабелю та
його кріплення, армування абонентського кабелю роз'ємами, підключення та
налаштування 2-3-х кабельних ТВ-тюнерів (SET TOP BOX), модуля умовного доступу
Conax, Smart HD ТВ-тюнера та демонстрація послуги. Також за необхідністю:
пробивання у стіні 1 отвору, встановлення одного розподільчого пристрою.
Виїзд фахівця для доставки матеріалів і оформлення документів, підключення
абонентського кабелю до будинкової розподільної мережі з прокладанням кабелю та
кріплення його, армування абонентського кабелю “F” роз'ємами, ремонт абонентського
кабелю зі з'єднанням розриву кабелю, реєстрація абонента. Також за необхідністю:
пробивання у стіні 1 отвору, встановлення одного розподільчого пристрою.

Акційна
вартість,
грн з ПДВ

1,00

1,00

СПП_conn_4

м. Рівне

м. Біла Церква, м. Бровари, м. Вінниця, м. Дніпро,
м. Новомосковськ, смт Ювілейне, смт Добротвір,
м. Житомир, м. Запоріжжя, м. Київ, м. Кропивницький,
м. Краматорськ, м. Кривий Ріг, м. Луцьк, м. Львів,
м. Мелітополь, м. Обухів, м. Полтава, с. Розсошенці,
м. Путивль, м. Рівне, м. Суми, м. Тернопіль,
смт В.Березовиця, м. Волочиськ, м. Кременець,
м. Теребовля, м. Чортків, м. Трускавець, смт Стебник,
м. Українка, м. Фастів, м. Харків, смт Солоницівка,
м. Херсон, м. Хмельницький, м. Чернівці

Штатне
підключення
абонентського
обладнання
до послуги
доступу до
Інтернету за
технологією
Radio-Ethernet
СПП_conn_IP
Штатне
підключення
послуги
доступу до
пакетів
телепрограм
за «IP
протоколом»

Виїзд фахівця для доставки матеріалів і оформлення документів; підключення з
прокладанням кабелю Cat 5e UTP(FTP) до 100 м; монтаж кронштейну для кріплення
антени та встановлення секторної антени, піктейла з конектором N-type, коробки
герметичної, точки доступу D-Link модель DWL-2100АР та віддаленого живлення D-Link
модель P-200; налаштування доступу до Інтернету; реєстрація абонента.

1,00

Виїзд фахівця для доставки матеріалів і оформлення документів; підключення кабелю
до маршрутизатора абонента з прокладанням кабелю та його кріплення, армування
абонентського кабелю роз'ємами, реєстрація абонента та демонстрація послуги. Також
за необхідністю пробивання у стіні 1 отвору.

1,00

* Вказана сума не включає вартість користування обладнанням. Підключення проводиться згідно з переліком робіт і матеріалів, передбачених кожною з послуг СПП_conn_1, СПП_conn_2,
СПП_conn_3, СПП_conn_4, СПП_conn_IP, регулярна вартість яких зазначена в чинному Прейскуранті. Додаткові сервісні роботи й матеріали, які не включено в кожну з послуг СПП_conn_1,
СПП_conn_2, СПП_conn_3, СПП_conn_4, СПП_conn_IP, сплачуються окремо, згідно з чинним Прейскурантом. Об’єм матеріалів, передбачений для виконання сервісних послуг СПП_conn_1,
СПП_conn_2, СПП_conn_3, СПП_conn_IP, визначено чинним на момент надання послуги Прейскурантом (Частина 3.1 «Об'єм матеріалів відповідно до типу штатного підключення» «Прейскуранту
на обладнання, матеріали та сервісні послуги з підключення для фізичних осіб»)
Для м. Мелітополь СПП_conn_1, СПП_conn_2, СПП_conn_3, визначено чинним на момент надання послуги Прейскурантом (Частина 4.1 «Об'єм матеріалів відповідно до типу штатного
підключення (багатоквартирні будинки)» «Прейскуранту на обладнання, матеріали та сервісні послуги з підключення для фізичних осіб»)

2.2. Абонент, який входить в цільову групу учасників акції (п. 1.2) і не підпадає під ВИНЯТКИ (Розділ 3), має можливість замовити сервісну послугу штатного
підключення абонентського обладнання за спеціальною ціною (табл. 2).
Таблиця 2
Акційні сервісні послуги з підключення*
Населений пункт
м. Вінниця, м. Дніпро, м. Новомосковськ, смт Ювілейне,
м. Житомир, м. Запоріжжя, м. Київ, м. Кропивницький,
м. Краматорськ, м. Кривий Ріг, м. Львів, м. Мелітополь,
м. Обухів, м. Полтава, с. Розсошенці, м. Рівне, м. Суми,
м. Тернопіль, смт В.Березовиця, м. Трускавець,
смт Стебник, м. Українка, м. Харків, смт Солоницівка,
м. Херсон, м. Хмельницький, м. Чернівці
м. Вінниця, м. Дніпро, м. Новомосковськ, смт Ювілейне,
м. Запоріжжя, м. Київ, м. Львів, м. Мелітополь, м. Обухів,
м. Полтава, с. Розсошенці, м. Рівне, смт Солоницівка,
м. Суми, м. Тернопіль, смт В.Березовиця, м. Українка,
м. Харків, смт Солоницівка, м. Херсон, м. Хмельницький
м. Біла Церква, м. Волочиськ, смт Добротвір,
м. Кропивницький, м. Краматорськ, м. Кременець,
м. Кривий Ріг, м. Луцьк, м. Путивль, м. Теребовля,
м. Трускавець, м. Фастів, м. Чернівці, м. Чортків
м. Вінниця, м. Дніпро, м. Новомосковськ, смт Ювілейне,
м. Запоріжжя, м. Київ, м. Львів, м. Мелітополь, м. Обухів,
м. Полтава, с. Розсошенці, м. Рівне, смт Стебник, м. Суми,
м. Тернопіль, смт В.Березовиця, м. Українка, м. Харків,
смт Солоницівка, м. Херсон, м. Хмельницький
м. Біла Церква, смт Добротвір, м. Кропивницький,
м. Краматорськ, м. Кременець, м. Кривий Ріг, м. Луцьк,
м. Трускавець, м. Фастів, м. Чернівці

Код та назва
сервісної послуги
СПП_mov_1
Штатне підключення
послуги доступу до
Інтернету

СПП_mov_2
Штатне підключення
послуги доступу до
пакетів телепрограм

СПП_mov_3
Штатне підключення
послуги
«ТБ+Інтернет»

Зміст сервісної послуги

Акційна
вартість,
грн з ПДВ

Виїзд фахівця для доставки матеріалів і оформлення документів, підключення
абонентського кабелю до будинкової розподільної мережі з прокладанням кабелю та його
кріплення, армування абонентського кабелю роз'ємами, налаштування доступу до
мережі Інтернет за допомогою кінцевого абонентського обладнання (ПК/ноутбук) та
демонстрація послуги. Також за необхідністю: пробивання у стіні 1 отвору, встановлення
одного розподільчого пристрою.

1,00

Виїзд фахівця для доставки матеріалів і оформлення документів, підключення
абонентського кабелю до будинкової розподільної мережі з прокладанням кабелю та його
кріплення, армування абонентського кабелю роз'ємами, підключення та налаштування 23-х кабельних ТВ-тюнерів (SET TOP BOX), модуля умовного доступу Conax, Smart HD
ТВ-тюнера та демонстрація послуги. Також за необхідністю: пробивання у стіні 1 отвору,
встановлення одного розподільчого пристрою.
Виїзд фахівця для доставки матеріалів і оформлення документів, підключення
абонентського кабелю до будинкової розподільної мережі з прокладанням кабелю та
кріплення його, армування абонентського кабелю “F” роз'ємами, ремонт абонентського
кабелю зі з'єднанням розриву кабелю, реєстрація абонента. Також за необхідністю:
пробивання у стіні 1 отвору, встановлення одного розподільчого пристрою.
Виїзд фахівця для доставки матеріалів і оформлення документів, підключення
абонентського кабелю до будинкової розподільної мережі з прокладанням кабелю та його
кріплення, армування абонентського кабелю роз'ємами, підключення та налаштування 23-х кабельних ТВ-тюнерів (SET TOP BOX), модуля умовного доступу Conax, Smart HD
ТВ-тюнера та демонстрація послуги. Також за необхідністю: пробивання у стіні 1 отвору,
встановлення одного розподільчого пристрою.
Виїзд фахівця для доставки матеріалів і оформлення документів, підключення
абонентського кабелю до будинкової розподільної мережі з прокладанням кабелю та
кріплення його, армування абонентського кабелю “F” роз'ємами, ремонт абонентського
кабелю зі з'єднанням розриву кабелю, реєстрація абонента. Також за необхідністю:
пробивання у стіні 1 отвору, встановлення одного розподільчого пристрою.

1,00

1,00

1,00

1,00

СПП_mov_4

м. Рівне

Штатне підключення
абонентського
обладнання до
послуги доступу до
Інтернету за
технологією RadioEthernet

Виїзд фахівця для доставки матеріалів і оформлення документів; підключення з
прокладанням кабелю Cat 5e UTP(FTP) до 100 м; монтаж кронштейну для кріплення
антени та встановлення секторної антени, піктейла з конектором N-type, коробки
герметичної, точки доступу D-Link модель DWL-2100АР та віддаленого живлення D-Link
модель P-200; налаштування доступу до Інтернету; реєстрація абонента.

1,00

Продовження табл. 2
Населений пункт

Код та назва сервісної
послуги

Зміст сервісної послуги

Акційна
вартість,
грн з ПДВ

м. Біла Церква, м. Бровари, м. Вінниця, м. Дніпро,
м. Новомосковськ, смт Ювілейне, смт Добротвір, м. Житомир,
СПП_mov_IP
м. Запоріжжя, м. Київ, м. Кропивницький, м. Краматорськ,
Виїзд фахівця для доставки матеріалів і оформлення документів; підключення
м. Кривий Ріг, м. Луцьк, м. Львів, м. Мелітополь, м. Обухів,
Штатне підключення
кабелю до маршрутизатора абонента з прокладанням кабелю та його
м. Полтава, с. Розсошенці, м. Путивль, м. Рівне, м. Суми,
1,00
послуги доступу до
кріплення, армування абонентського кабелю роз'ємами, реєстрація абонента та
м. Тернопіль, смт В.Березовиця, м. Волочиськ, м. Кременець,
пакетів телепрограм за демонстрація послуги. Також за необхідністю пробивання у стіні 1 отвору.
м. Теребовля, м. Чортків, м. Трускавець, смт Стебник, м. Українка,
«IP протоколом»
м. Фастів, м. Харків, смт Солоницівка, м. Херсон, м. Хмельницький,
м. Чернівці
* Вказана сума не включає вартість користування обладнанням. Підключення проводиться згідно з переліком робіт і матеріалів, передбачених кожною з послуг СПП_mov_1, СПП_mov_2,
СПП_mov_3, СПП_mov_4, СПП_mov_IP, регулярна вартість яких зазначена в чинному Прейскуранті. Додаткові сервісні роботи й матеріали, які не включено в кожну з послуг СПП_mov_1,
СПП_mov_2, СПП_mov_3, СПП_mov_4, СПП_mov_IP, сплачуються окремо, згідно з чинним Прейскурантом. Об’єм матеріалів, передбачений для виконання сервісних послуг СПП_mov_1,
СПП_mov_2, СПП_mov_3, СПП_mov_IP, визначено чинним на момент надання послуги Прейскурантом (Частина 3.1 «Об'єм матеріалів відповідно до типу штатного підключення» «Прейскуранту
на обладнання, матеріали та сервісні послуги з підключення для фізичних осіб»)
Для м. Мелітополь СПП_mov_1, СПП_mov_2, СПП_mov_3, визначено чинним на момент надання послуги Прейскурантом (Частина 4.1 «Об'єм матеріалів відповідно до типу штатного підключення
(багатоквартирні будинки)» «Прейскуранту на обладнання, матеріали та сервісні послуги з підключення для фізичних осіб»)

2.3. Потенційний користувач/абонент, який входить в цільову групу учасників акції (п. 1.3) і не підпадає під ВИНЯТКИ (Розділ 3), має можливість замовити
сервісну послугу з повторного підключення абонентського обладнання за спеціальною ціною (табл. 3).
Таблиця 3
Акційні сервісні послуги з повторного підключення*
Населений пункт
м. Вінниця, м. Дніпро, м. Новомосковськ, смт Ювілейне,
м. Житомир, м. Запоріжжя, м. Київ, м. Кропивницький,
м. Краматорськ, м. Кривий Ріг, м. Львів, м. Мелітополь,
м. Обухів, м. Полтава, с. Розсошенці, м. Рівне, м. Суми,
м. Тернопіль, смт В.Березовиця, м. Трускавець, смт Стебник,
м. Українка, м. Харків, смт Солоницівка, м. Херсон,
м. Хмельницький, м. Чернівці
м. Бровари, м. Вінниця, м. Дніпро, м. Новомосковськ,
смт Ювілейне, м. Запоріжжя, м. Київ, м. Львів, м. Мелітополь,
м. Обухів, м. Полтава, с. Розсошенці, м. Рівне, смт Стебник,
м. Суми, м. Тернопіль, смт В.Березовиця, м. Українка,
м. Харків, смт Солоницівка, м. Херсон, м. Хмельницький
м. Біла Церква, м. Волочиськ, смт Добротвір,
м. Кропивницький, м. Краматорськ, м. Кременець, м. Кривий
Ріг, м. Луцьк, м. Путивль, м. Теребовля, м. Трускавець,
м. Фастів, м. Чернівці, м. Чортків

Код та назва
сервісної послуги
ПП_reconn_1
Штатне повторне
підключення
послуги доступу
до Інтернету

ПП_reconn_2
Штатне повторне
підключення
послуги доступу
до пакетів
телепрограм

Зміст сервісної послуги
Виїзд фахівця для доставки матеріалів і оформлення документів, підключення
абонентського кабелю до будинкової розподільної мережі з прокладанням
кабелю та його кріплення, армування абонентського кабелю роз'ємами,
налаштування доступу до мережі Інтернет за допомогою кінцевого
абонентського обладнання (ПК/ноутбук) та демонстрація послуги. Також за
необхідністю: пробивання у стіні 1 отвору, встановлення одного розподільчого
пристрою.
Виїзд фахівця для доставки матеріалів і оформлення документів, підключення
абонентського кабелю до будинкової розподільної мережі з прокладанням
кабелю та його кріплення, армування абонентського кабелю роз'ємами,
підключення та налаштування 2-3-х кабельних ТВ-тюнерів (SET TOP BOX),
модуля умовного доступу Conax, Smart HD ТВ-тюнера та демонстрація
послуги. Також за необхідністю: пробивання у стіні 1 отвору, встановлення
одного розподільчого пристрою.
Виїзд фахівця для доставки матеріалів і оформлення документів, підключення
абонентського кабелю до будинкової розподільної мережі з прокладанням
кабелю та кріплення його, армування абонентського кабелю “F” роз'ємами,
ремонт абонентського кабелю зі з'єднанням розриву кабелю, реєстрація

Акційна вартість,
грн з ПДВ

1,00

1,00

1,00

абонента. Також за необхідністю: пробивання у стіні 1 отвору, встановлення
одного розподільчого пристрою.

Продовження табл. 3
Населений пункт

Код та назва
сервісної послуги

Зміст сервісної послуги

Акційна
вартість,
грн з ПДВ

Виїзд фахівця для доставки матеріалів і оформлення документів, підключення
абонентського кабелю до будинкової розподільної мережі з прокладанням кабелю та
його кріплення, армування абонентського кабелю роз'ємами, підключення та
1,00
ПП_reconn_3
налаштування 2-3-х кабельних ТВ-тюнерів (SET TOP BOX), модуля умовного доступу
Conax, Smart HD ТВ-тюнера та демонстрація послуги. Також за необхідністю:
Штатне повторне
пробивання у стіні 1 отвору, встановлення одного розподільчого пристрою.
підключення
Виїзд фахівця для доставки матеріалів і оформлення документів, підключення
послуги
м. Біла Церква, смт Добротвір, м. Кропивницький,
абонентського кабелю до будинкової розподільної мережі з прокладанням кабелю та
«ТБ+Інтернет»
м. Краматорськ, м. Кременець, м. Кривий Ріг, м. Луцьк,
кріплення його, армування абонентського кабелю “F” роз'ємами, ремонт абонентського
1,00
м. Трускавець, м. Фастів, м. Чернівці
кабелю зі з'єднанням розриву кабелю, реєстрація абонента. Також за необхідністю:
пробивання у стіні 1 отвору, встановлення одного розподільчого пристрою.
* Вказана сума не включає вартість користування обладнанням. Підключення проводиться згідно з переліком робіт і матеріалів, передбачених кожною з послуг ПП_reconn_1, ПП_reconn_2,
ПП_reconn_3, регулярна вартість яких зазначена в чинному Прейскуранті. Додаткові сервісні роботи й матеріали, які не включено в кожну з послуг ПП_reconn_1, ПП_reconn_2, ПП_reconn_3,
сплачуються окремо, згідно з чинним Прейскурантом. Об’єм матеріалів, передбачений для виконання робіт сервісних послуг СПП_reconn_1, СПП_reconn_2, СПП_reconn_3, визначено чинним на
момент надання послуги Прейскурантом (Частина 3.2 «Об'єм матеріалів відповідно до типу штатного повторного підключення» «Прейскуранту на обладнання, матеріали та сервісні послуги з
підключення для фізичних осіб»)
Для м. Мелітополь об’єм матеріалів, передбачений для виконання робіт сервісних послуг СПП_reconn_1, СПП_reconn_2, СПП_reconn_3, визначено чинним на момент надання послуги
Прейскурантом (Частина 4.2 «Об'єм матеріалів відповідно до типу штатного повторного підключення (багатоквартирні будинки)» «Прейскуранту на обладнання, матеріали та сервісні послуги з
підключення для фізичних осіб»)
м. Вінниця, м. Дніпро, м. Новомосковськ, смт Ювілейне,
м. Запоріжжя, м. Київ, м. Львів, м. Мелітополь, м. Обухів,
м. Полтава, с. Розсошенці, м. Рівне, смт Стебник, м. Суми,
м. Тернопіль, смт В.Березовиця, м. Українка, м. Харків,
смт Солоницівка, м. Херсон, м. Хмельницький

2.4. Потенційний користувач/абонент, який входить в цільову групу учасників акції (Розділ 1), що замовив підключення послуги доступу до Інтернету або
послуги «ТБ+Інтернет», має можливість замовити додаткову сервісну послугу з підключення та налаштування абонентського обладнання Wi-Fi роутер
за спеціальною ціною (табл. 4).
Таблиця 4
Акційні додаткові сервісні послуги*
Код позиції

Найменування та зміст додаткової сервісної послуги

Акційна
вартість з
ПДВ, грн

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, Wi-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

* Вказана сума не включає вартість користування обладнанням. Підключення та налаштування проводиться згідно з переліком робіт і матеріалів, передбачених додатковою послугою
All_ДСП_loyal_4_1, регулярна вартість якої зазначена в чинному Прейскуранті. Додаткові сервісні роботи й матеріали, які не включено в додаткову послугу All_ДСП_loyal_4_1 сплачуються окремо,
згідно з чинним Прейскурантом (Частина «Додаткові сервісні послуги» «Прейскуранту сервісних послуг для фізичних осіб»)

2.5. Потенційний користувач, який входить в цільову групу учасників акції (п.п. 1.1, 1.2), що замовив підключення послуги доступу до пакетів телепрограм
(окрім послуги доступу до пакетів телепрограм за «IP протоколом»), послуги доступу до Інтернету або послуги «ТБ+Інтернет» за адресою та технологією,
згідно переліку адрес та технологій надання послуг, зазначеному у Додатку №2, має можливість замовити додаткову сервісну послугу з прокладання
абонентського кабелю за спеціальною ціною (табл. 5) в рамках встановленого у Додатку №2 ліміту.
Таблиця 5
Акційні додаткові сервісні послуги*
Код позиції
All_ДСП_keep_7_1
All_ДСП_keep_7_2

Найменування та зміст додаткової сервісної послуги
Стандартне прокладання абонентського кабелю (RG6) відкритими ділянками з кріпленням кліпсами (з розрахунку 4 шт. на 1 м)
за 1 м.пог.
Стандартне прокладання абонентського кабелю (UTP Cat. 5) відкритими ділянками з кріпленням кліпсами (з розрахунку 4 шт.
на 1 м) за 1 м.пог.

Акційна
вартість з
ПДВ, грн
1,00
1,00

* Підключення проводиться згідно з переліком робіт і матеріалів, передбачених кожною з додаткових послуг All_ДСП_keep_7_1 та All_ДСП_keep_7_2, регулярна вартість яких зазначена в чинному
Прейскуранті. Додаткові сервісні роботи й матеріали, які не включено в кожну з додаткових послуг All_ДСП_keep_7_1 та All_ДСП_keep_7_2, сплачуються окремо, згідно з чинним Прейскурантом
(Частина «Додаткові сервісні послуги» «Прейскуранту сервісних послуг для фізичних осіб»)

2.6. Користувач, що вказаний в Розділі 1, який замовив підключення послуги «ТБ+Інтернет» за «ІР протоколом» (через мобільний термінал) має можливість
замовити додаткову сервісну послугу (табл. 6)
Таблиця 6
Акційні додаткові сервісні послуги*
Код позиції

Найменування та зміст додаткової сервісної послуги

Акційна
вартість з
ПДВ, грн

All_ДСП _36_1

Встановлення та налаштування мобільного додатку «Воля TV» під час виконання робіт з підключення послуг, в тому числі
демонстрація послуги

1,00

*Надання сервісної послуги All_ДСП_36 можливе лише за наявності у абонента мобільного пристрою (телефон, планшет) з встановленою операційною системою iOS (версія не нижче 8.0) або
Android OS (версія не нижче 4.2) (Частина «Додаткові сервісні послуги» «Прейскуранту сервісних послуг для фізичних осіб»)

2.7. Ставши учасником акції, абонент погоджується забезпечити зберігання та відсутність пошкоджень матеріалів, витрачених Компанією при підключенні,
та повернути їх у разі розірвання договору. У випадку неповернення чи пошкодження матеріалів, витрачених Компанією при підключенні, абонент
погоджується сплатити їх регулярну вартість згідно з чинним на момент підключення Прейскурантом.

3.

ВИНЯТКИ

3.1. Умови акції не розповсюджуються на абонентів, які мають заборгованість перед Компанією за надані раніше послуги до моменту погашення даної
заборгованості.
3.2. В акції не можуть прийняти участь юридичні особи та фізичні особи-підприємці.
4. ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
4.1. Акція проводиться з 01.05.2015 р. по 31.12.2017 р.
У м. Запоріжжя акція проводиться з 01.05.2015 р. по 31.12.2017 р.
У м. Біла Церква, м. Дніпро, м. Новомосковськ та смт Ювілейне, смт Добротвір, м. Київ, м. Кропивницький, м. Краматорськ, м. Кривий Ріг, м. Луцьк,
м. Львів, м. Обухів, м. Полтава та с. Розсошенці, м. Путивль, м. Рівне, м. Суми, м. Тернопіль та смт В.Березовиця, м. Волочиськ, м. Кременець,
м. Теребовля та м. Чортків, м. Трускавець та смт Стебник, м. Українка, м. Фастів, м. Харків та смт Солоницівка, м. Херсон, м. Хмельницький, м. Черкаси
та м. Чернівці акція проводиться з 01.07.2015 р. по 31.12.2017 р.
У м. Вінниця акція проводиться з 01.12.2015 р. по 31.12.2017 р.
У м. Житомир акція проводиться з 11.12.2015 р. по 31.12.2017 р.
У м. Бровари акція проводиться з 01.04.2016 р. по 31.12.2017 р.
У м. Мелітополь акція проводиться з 01.11.2016 р. по 31.12.2017 р.

