Додаток №1
до Наказу № 1124 П від 31.07.2020 року
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «BUSINESS UP-2» (ПОСЛУГА «ТБ+ІНТЕРНЕТ» ЗА
«IP ПРОТОКОЛОМ» )
1. ЦІЛЬОВА ГРУПА УЧАСНИКІВ АКЦІЇ
1.1. Потенційні користувачі – юридичні особи або фізичні особи-підприємці, які звернулись у ТОВ
«ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» в містах Дніпро, Харків, Львів, Київ (надалі – Компанія) в період проведення
акції з метою підключення послуги «ТБ+Інтернет» за «IP протоколом» за адресою, де протягом
останніх 3-х календарних місяців доступ до послуг Компанією не надавався, та які не підпадають
під ВИНЯТКИ (Розділ 3).
2. СУТЬ АКЦІЇ
2.1. Потенційний користувач, що вказаний у п. 1.1, в період дії акції отримує можливість замовити
акційний пакет послуги «ТБ+Інтернет» за «IP протоколом»: відповідно до таблиці 1.
Таблиця 1. Акційні пакети послуги «ТБ+Інтернет» за «IP протоколом»:
м. Київ
Наповнення послуги

Код

Назва акційного
пакету

Доступ до
пакетів ТБ

Доступ до
Інтернету за
технологією
Docsis

Назва
основного
пакету ТБ,
який включено
до акційного
пакету

Швидкість до
Download/
Upload, Кбіт/с

Вартість
, грн.
/міс з
ПДВ

Період дії
акційних
умов

Назва та код
аналогічного
регулярного пакету

Підключення у період з 15.08.2020 по 30.09.2020

IP_13380

Business UP-2
(100+3 devices)

пакет "Business
Super HD (IP)"

до
102400/10240

330

по
31.12.2020

Business Super
HD+100(Docsis+3
devices) (IP_1009)

до
102400/10240

330

по
31.01.2021

Business Super
HD+100(Docsis+3
devices) (IP_1009)

до
102400/10240

330

по
28.02.2021

Business Super
HD+100(Docsis+3
devices) (IP_1009)

до
102400/10240

330

по
31.03.2021

Business Super
HD+100(Docsis+3
devices) (IP_1009)

до
102400/10240

330

по
30.04.2021

Business Super
HD+100(Docsis+3
devices) (IP_1009)

Підключення у період з 01.10.2020 по 31.10.2020

IP_13381

Business UP-2
(100+3 devices)

пакет "Business
Super HD (IP)"

Підключення у період з 01.11.2020 по 30.11.2020

IP_13382

Business UP-2
(100+3 devices)

пакет "Business
Super HD (IP)"

Підключення у період з 01.12.2020 по 31.12.2020

IP_13383

Business UP-2
(100+3 devices)

пакет "Business
Super HD (IP)"

Підключення у період з 01.01.2021 по 31.01.2021

IP_13384

Business UP-2
(100+3 devices)

пакет "Business
Super HD (IP)"

м. Харків, м. Дніпро, м. Львів
Наповнення послуги
Код

Назва акційного
пакету

Доступ до
пакетів ТБ

Доступ до
Інтернету за
технологією
Ethernet

Вартість
, грн.
/міс з
ПДВ

Період дії
акційних
умов

Назва та код
аналогічного
регулярного пакету

Назва
основного
пакету ТБ,
який включено
до акційного
пакету

Швидкість до
Download/
Upload, Кбіт/с

Підключення у період з 15.08.2020 по 30.09.2020
IP_13385

Business UP-2
(100+2 devices)_e

пакет "Business
Start HD (IP)"

до
102400\102400

300

по
31.12.2020

Business Start
HD+100(Ethernet+2
devices) (IP_1011)

до
102400\102400

300

по
31.01.2021

Business Start
HD+100(Ethernet+2
devices) (IP_1011)

до
102400\102400

300

по
28.02.2021

Business Start
HD+100(Ethernet+2
devices) (IP_1011)

до
102400\102400

300

по
31.03.2021

Business Start
HD+100(Ethernet+2
devices) (IP_1011)

до
102400\102400

300

по
30.04.2021

Business Start
HD+100(Ethernet+2
devices) (IP_1011)

Підключення у період з 01.10.2020 по 31.10.2020
IP_13386

Business UP-2
(100+2 devices)_e

пакет "Business
Start HD (IP)"

Підключення у період з 01.11.2020 по 30.11.2020
IP_13387

Business UP-2
(100+2 devices)_e

пакет "Business
Start HD (IP)"

Підключення у період з 01.12.2020 по 31.12.2020
IP_13388

Business UP-2
(100+2 devices)_e

пакет "Business
Start HD (IP)"

Підключення у період з 01.01.2021 по 31.01.2021
IP_13389

Business UP-2
(100+2 devices)_e

пакет "Business
Start HD (IP)"

м. Львів
Наповнення послуги

Код

Назва акційного
пакету

Доступ до
пакетів ТБ

Доступ до
Інтернету за
технологією
Docsis

Назва
основного
пакету ТБ,
який включено
до акційного
пакету

Швидкість до
Download/
Upload, Кбіт/с

Вартість
, грн.
/міс з
ПДВ

Період дії
акційних
умов

Назва та код
аналогічного
регулярного пакету

Підключення у період з 15.08.2020 по 30.09.2020
IP_13390

Business UP-2
(100+2 devices)_d

пакет "Business
Start HD (IP)"

до 102400\8192

300

по
31.12.2020

Business Start
HD+100(Docsis+2
devices) (IP_1008)

до 102400\8192

300

по
31.01.2021

Business Start
HD+100(Docsis+2
devices) (IP_1008)

до 102400\8192

300

по
28.02.2021

Business Start
HD+100(Docsis+2
devices) (IP_1008)

до 102400\8192

300

по
31.03.2021

Business Start
HD+100(Docsis+2
devices) (IP_1008)

до 102400\8192

300

по
30.04.2021

Business Start
HD+100(Docsis+2
devices) (IP_1008)

Підключення у період з 01.10.2020 по 31.10.2020
IP_13391

Business UP-2
(100+2 devices)_d

пакет "Business
Start HD (IP)"

Підключення у період з 01.11.2020 по 30.11.2020
IP_13392

Business UP-2
(100+2 devices)_d

пакет "Business
Start HD (IP)"

Підключення у період з 01.12.2020 по 31.12.2020
IP_13393

Business UP-2
(100+2 devices)_d

пакет "Business
Start HD (IP)"

Підключення у період з 01.01.2021 по 31.01.2021
IP_13394

Business UP-2
(100+2 devices)_d

пакет "Business
Start HD (IP)"

2.2. Надання послуги користувачам акційного пакету послуги «ТБ+Інтернет» за «IP протоколом»

відбувається відповідно до умов, які діють для аналогічного за наповненням регулярного
пакету послуги «ТБ+Інтернет» за «IP протоколом» («Пакети послуги «ТБ+Інтернет» за «IP
протоколом» для суб’єктів господарювання»)
2.3. Користувач акційних пакетів послуги «ТБ+Інтернет» за «IP протоколом» може відмовитись
від них протягом дії акційних умов, та отримувати послуги на регулярних умовах, відповідно
до обраного пакету послуги «ТБ+Інтернет» за «IP протоколом» для суб’єктів господарювання .
2.4. Після закінчення періоду дії акційних умов, якщо користувачем самостійно не буде обрано
регулярні умови надання послуги, його буде автоматично переведено на аналогічний за
наповненням регулярний пакет послуги «ТБ+Інтернет» за «IP протоколом», вартістю згідно
чинних тарифів на момент зміни умов надання послуги з акційних на регулярні («Пакети
послуги ТБ+Інтернет за «IP протоколом» для суб’єктів господарювання»).
3. ВИНЯТКИ
3.1. Умови акції не розповсюджуються на юридичні особи та фізичних осіб-підприємців, які
протягом останніх 3-х місяців були користувачами акційної послуги доступу до
Інтернету/послуги «ТБ+Інтернет»/ послуги «ТБ+Інтернет» за «IP протоколом» за іншою
адресою та розірвали або тимчасово призупинили надання послуг/и.
3.2. Умови акції не розповсюджуються на абонентів, які мають заборгованість перед ТОВ «ВОЛЯКАБЕЛЬ» за надані раніше послуги до моменту погашення даної заборгованості.
4. ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
4.1. Акція проводиться з 15.08.2020 р. по 31.01.2021 р.
4.2. Період дії акційних умов:
4.2.1. Для користувачів, які обрали акційні умови з 15.08.2020р. по 30.09. 2020р. - по 31.12.2020р.
4.2.2. Для користувачів, які обрали акційні умови з 01.10.2020р. по 31.10. 2020р. - по 31.01.2021р.
4.2.3. Для користувачів, які обрали акційні умови з 01.11.2020р. по 30.11. 2020р. - по 28.02.2021р.
4.2.4. Для користувачів, які обрали акційні умови з 01.12.2020р. по 31.12. 2020р. - по 31.03.2021р.
4.2.5. Для користувачів, які обрали акційні умови з 01.01.2021р. по 31.01. 2021р. - по 30.04.2021р.

