
 

Акція: «Сонячна весна» 

УМОВИ: 

Учасниками Акції можуть стати всі повнолітні громадяни, які проживають на території, де 

Провайдер має технічну можливість надання послуг.  

Акція розповсюджується на абонентів, які звернулись у компанію для підключення чи 

допідключення послуг Інтернет + Телебачення. 

Термін проведення: 01.04.2019 – 30.04.2019 р. 

Таблиця 1 

 

Тарифні плани, які беруть участь у акції на абонентну плату  

Пакет послуг Інтернет + Телебачення  

Тарифний 

План 
Характеристика 

Регулярна 

вартість, 

грн/міс. 

Акційна вартість, грн/міс.  

 

Разом 

дешевше 200 

КС 

100 Мбіт/с  + 
 103 канали цифрового 

ТБ + 13 каналів HD + 70 

каналів аналогового ТБ 

200,00 
98.00* 

на  6 місяців 

Разом 

дешевше 170 

КС 

100 Мбіт/с  + 
 70 каналів аналогового 

ТБ 
170,00 

98.00* 

на  4 місяці 

Безмежний 

140 КС 

100 Мбіт/с 

 
140,00 

98.00* 

на  4 місяці 

 

*Під акційною ціною мається на увазі надання послуг за тарифними планами «Разом 

Дешевше 200» (для нових та діючих абонентів )та «Разом дешевше 170», «Безмежний 140»  

(для нових абонентів) вартістю 98 грн/міс на 6 або 4  місяці  від обраного акційного тарифу. 

По закінченні терміну дії акційних умов абонентська плата нараховується згідно з 

регулярною вартістю обраного тарифу.  

Для користування цифровим телебаченням необхідне додаткове обладнання (Сам-модуль 

та картка умовного доступу; акційна вартість 700 грн). 

 

Таблиця 2 

"Інтернет у подарунок до Вашого ТБ" 

для діючих абонентів тарифу «Базовий» та «Стартовий» 

Пакет послуг Інтернет + Телебачення  

Тарифний 

План 
Характеристика 

Регулярна 

вартість, 

грн/міс. 

Акційна вартість, грн/міс.  

 

Разом 

дешевше 

170 КС 

100 Мбіт/с  + 
 70 каналів аналогового 

ТБ 
170,00 

79.00* 

на  6 місяців 

для діючих абонентів 

 

*Під акційною ціною мається на увазі  надання послуг за тарифним планом “Разом 

дешевше 170» вартість 79 грн/міс на 6 місяців для діючих абонентів пакетів «Базовий» та 

«Стартовий», сьомий місяць обов’язковий до користування. По закінченні терміну дії 

акційних умов абонентська плата нараховується згідно з регулярною вартістю обраного 

тарифу.  

 

 

 



Таблиця 3 

 

Обладнання, що бере участь у акції 

 

N п/п Назва обладнання 

 

Стаціонарна ціна, грн. Акційна ціна, грн. 

1.  Модуль умовного доступу 1000.00 1.00* 

2. Тюнер із підтримкою HD 1200.00 1.00* 

3. Мультимедійна приставка  1200.00 1.00* 

4. Роутер 1 Гбіт/сек 1200.00 1.00* 

5. Модуль умовного доступу 1000.00 450.00** 

6. Картка умовного доступу 250.00 - 

        

   *Під акційною ціною 1 грн мається на увазі отримання обладнання на умовах підписання 

Контракту на користування обраним тарифним планом протягом 24-х місяців згідно з Таблицею 4. 

Вартість картки умовного доступу (при необхідності) оплачується у повному розмірі. 

 

  **Під акційною ціною мається на увазі придбання обладнання Smit Conax CAM зі знижкою 550 грн 

від діючої вартості обладнання. Вартість картки умовного доступу оплачується у повному 

розмірі. 

 

Кожен абонент, що підключає / допідключає послуги цифрового ТБ та/або Інтернет + цифрове 

ТБ в період дії Акції отримує обладнання (залежно від технічної можливості включення і обраного 

тарифу) вартістю 1 грн на умовах  підписання контракту на користування тарифами протягом 24-х 

місяців, що наведені у Таблиці 4. Контракт вступає в дію з моменту його підписання та/або 

активації послуги. 

Таблиця 4 

Тарифні плани, які беруть участь у акції на телекомунікаційне обладнання 

Тарифний 

План 
Характеристика  

Регулярна 

вартість, 

грн./міс. 

Акційне обладнання 

(порядковий номер з 

таблиці 1) 

Разом 

дешевше 

220 

100 Мбіт./сек.+ 100 каналів 

цифрового ТБ + 10 каналів HD + 

Футбол 1 / 2 HD + 100 каналів 

WEB TV 

220.00 1, 2, 3 

Безмежний 

209 

100 Мбіт./сек.+ 100 каналів WEB 

TV 
209.00 3 

Турбо 350 

КС 

350 Мбіт/с + телебачення в 

подарунок (на вибір абонента) 

 

350.00 
 1, 2, 3, 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 5 

Вартість підключення послуг 

 

* Під акційною ціною 1,00 грн. мається на увазі виконання робіт з підключення виключно 

одного пристрою для прийому послуги Інтернет та/або Інтернет+ТБ.  

Акційна ціна  підключення 1 грн, тобто виконання робіт з прокладання кабелів діє 

виключно до одного пристрою для прийому сигналу послуги Інтернет + Телебачення . Кабель 

залишається власністю ПП Колумбус. 

 

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. 

 

Для перегляду цифрового телебачення необхідно, щоб ваш телевізор підтримував 

стандарт DVB-C бажано MPEG4 для перегляду HD каналів. Для розкодування цифрового 

сигналу використовується додаткове обладнання: САМ-модуль та картка умовного доступу. 

 

 

ДОДАТКОВІ УМОВИ УЧАСТІ: 

 

1. Отримання обладнання за акційною ціною можливе в кількості 1 шт. для одного абонентського 

договору до першої ТВ-точки при початковому підключенні / допідключенні до послуг 

Провайдера, або якщо абонент не користувався послугами протягом останніх 3-х місяців, та не 

має заборгованості за раніше надані послуги.  

2. Для абонентів тарифних планів «Цифровий» та «Цифровий Преміум HD» можливе підключення 

до другої ТВ-точки за умовами переходу на спільну послугу Інтернет + цифрове ТБ, що зазначені у   

Таблиці 4  та підписання контракту на користування тарифами протягом 24-х місяців. 

3.  Для діючих абонентів тарифів «Базовий» та «Стартовий», що підключають послугу Інтернет по 

тарифу Разом дешевше 170 КС квітень 2019 обов’язковим є до користування 7-й місяць надання 

послуг, абонплата по якому буде нараховуватися згідно з регулярною вартістю тарифу.  

4. Оператор залишає за собою право змінювати умови та терміни акції в односторонньому 

порядку. 

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

Інтернет + Телебачення у зв'язку із відсутністю оплати послуг згідно з «Правилами надання 

послуг» або за власною ініціативою користувача. 

6. Акція проводиться до моменту наявності акційного обладнання на складі компанії. 

7. Акція не розповсюджується на юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. 

 

 
Вартість підключення послуг доступу до 

мережі Інтернет 

Регулярна 

(повна) 

вартість, грн. 

Акційна 

вартість, 

грн./міс. 

 

1. Для квартир багатоквартирного житлового будинку 50.00 1.00* 

2. 
Для приватного житлового будинку (без встановлення 

мультимедійної приставки) 1 300.00 700.00* 



 


