
 

АКЦІЯ «Гривня» 
 

Не зволікай! Компанія «Біттернет» дарує унікальну нагоду всім абонентам отримати 

підключення приватного будинку всього за 1 грн*! 

Детальніше: 

 

1. Умови проведення акції: 
1. Учасниками Акції можуть стати всі повнолітні громадяни, які проживають у приватних 

будинках у населених пунках згідно з Таблицею 1 та звернулись у компанію для 

підключення послуги Інтернет. 

2. Акція розповсюджується лише на нових абонентів, які звернулись у компанію для 

підключення  послуг 

3. Період проведення акції: 01.02.2019 - 31.03.2019 р. 

 

2. Суть акції: 
- Кожен абонент, що підключає послугу Інтернет отримує підключення приватного будинку 

за 1 грн за умови користування послугою Інтернет на швидкості 100 Мбіт/с + 100 каналів з 

абонплатою 209 грн /міс безперервно протягом 12-ти місяців. 
-  Акційне підключення вартістю 1,00 грн* діє виключно одного пристрою для прийому 

послуги Інтернет. Кабель залишається власністю ТОВ «Біттернет». 

 

Таблиця 1 

Населені пункти, що беруть участь у акції 

 

Район Населений пункт 

Збаразький с. Колодне 

Заліщицький с. Поділля, с. Лисівці 

Теребовлянський с. Сокільники, с. Соколів 

 

Таблиця 2 

Пакет послуг Інтернет 

 

Таблиця 3 

Вартість підключення до мережі Інтернет 

 

 
Вартість підключення доступу до мережі 

Інтернет 

Регулярна 

(повна) 

вартість, 

 грн. 

Акційна 

вартість, 

 грн./міс. 

 

1. 
Для приватного житлового будинку (без встановлення 

мультимедійної приставки) 
2000.00 1.00* 

* Під акційною ціною мається на увазі підключення до послуги Інтернет приватного будинку за 1 грн за умови  

користування тарифом Безмежний Дім 209 протягом 12-ти місяців.  

У вартість підключення послуги доступу до мережі Інтернет у приватних 

житлових будинках входить: 

- прокладання волоконно-оптичного кабелю; 

- встановлення обладнання для підключення Послуги (медіаконвертер/ОNU); 

- налаштування обладнання Спеціалістом. 

Назва тарифного плану Характеристика Регулярна ціна, грн/міс. 

Безмежний Дім 209 WEB TV 
100 Мбіт/сек. + 

100 телеканалів 
209.00 



 

 

3. Додаткові умови участі: 

 
 - Отримання обладнання за акційною ціною підключення можливе в кількості 1 комплект для 

одного абонентського договору при початковому підключенні до послуг Провайдера 

 - Акційний тариф втрачає силу у разі зміни тарифного плану, відключення абонента від послуг 

Інтернет у зв'язку із відсутністю оплати послуг згідно з «Правилами надання послуг» або за 

власною ініціативою користувача. 

- Акції не розповсюджується на юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. 

- Оператор залишає за собою право змінювати умови та терміни акції в односторонньому порядку 

 


