
 

РЕГЛАМЕНТ 

АКЦІЯ «Липнева» 

Акція розповсюджується на абонентів, які проживають у приватних та багатоквартирних 

будинках де Провайдер має технічну можливість підключення послуг доступу до мережі 

Інтернет та телебачення. 

           Умови проведення акції. 

1. Учасниками Акційної пропозиції можуть бути всі повнолітні громадяни, які 

проживають на території, де Провайдер має технічну можливість надання Послуг. 

2. Акційна пропозиція розповсюджується на абонентів, які звернулись у Компанію  для 

підключення послуг доступу до мережі Інтернет+ WEB TV, чи підключення додаткових Послуг 

WEB TV згідно з Таблицею 2 та Таблицею 3 

3. Період проведення акції: 01.05.2019 – 31.07.2019 р. 

         Суть Акції: 

- Кожен новий Абонент, що мешкає у приватному будинку та бажає підключити послугу 

доступу до мережі Інтернет та WEB TV, в період дії акції, отримує перші 6 (шість) календарних 

місяців користування послугами Інтернет та WEB TV за акційною ціною 169 грн/міс за умови 

підключення до мережі за акційною ціною 2300 грн. 

- Кожен діючий Абонент, що користується послугою доступу до мережі Інтернет, бажає 

додатково підключити послугу телебачення WEB TV в період дії акції отримує мультимедійну 

приставку вартістю 1 грн  (Таблиця 1) за умови  підписання контракту на користування 

тарифом Безмежний Дім 209 WEB TV протягом 24-х місяців (Додаток 1) , що наведений у 

Таблиці 2. Контракт вступає в дію з моменту його підписання та активації послуги. 

Таблиця 1 

Обладнання, що бере участь у акції 
 

N Назва обладнання Стаціонарна ціна, грн Акційна ціна, грн 

1. Мультимедійна приставка  1200.00           1.00* 
   

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

Контракту на користування тарифним планом «Разом Дешевше 209» протягом 24-х місяців. 



Таблиця 2 

Тариф, що підлягає акції на обладнання (для діючих і нових абонентів) 

 

 

 

 

 

 

 

Діє для абонентів приватних та багатоквартирних житлових будинків, що користуються 

послугою Інтернет та виявили бажання до підключити послугу телебачення WEB TV, в т.ч. 

нові абонети багатоквартирних житлових будинків 

 

Таблиця 3 

 

Тариф для НОВИХ абонентів, що бажають підключити Інтернет + телебачення 

WEB TV у ПРИВАТНОМУ будинку 

 

Назва 

тарифного 

плану 

Характеристика 
Регулярна ціна, 

грн/міс. 
Акційна ціна, грн/міс. на 6 міс 

Безмежний 
Дім 209 

WEB TV 

100 Мбіт/сек. + 

100 телеканалів 
209.00 169.00 

 

Діє для абонентів приватного будинку, що виявили бажання підключити послугу 

Інтернет+ телебачення WEB TV. Акційна ціна підключення – 2300.00 грн По закінченні акційних 

умов абонентна плата нараховується згідно з регулярною вартістю тарифу. 

 

Таблиця 4 

Вартість підключення до мережі Інтернет 

 

 
Вартість підключення доступу до мережі 

Інтернет 

Регулярна 

(повна) 

вартість, грн. 

Акційна 

вартість, 

грн./міс. 

 

1. Для багатоквартирного житлового будинку 50.00 1.00* 

2. 
Для приватного житлового будинку (без встановлення 

мультимедійної приставки) 
2000.00 - 

3. 
Для приватного житлового будинку (із встановленням 

мультимедійної приставки) 
3200.00 2300.00 

4.  

Для мешканців приватних будинків (без встановлення 

мультимедійної приставки) у таких населених пунктах 

Тернопільського району: 

- смт. Смиківці, 

- c. Біла, 

- с. Байківці,  

- с. Велика Березовиця,  

- с. Гаї Гречинські,  

- с. Лозова (дачі), 

- с. Острів,  

- с. Петриків  

- c. Підгороднє 

- с. Великі Гаї 

- c. Гаї Шевченківські 

- с. Настасів 

2000.00 700.00 

 

Назва тарифного плану Характеристика 
Регулярна ціна, 

грн/міс. 

Безмежний Дім 209 WEB TV 
100 Мбіт/сек. + 

100 телеканалів 
209.00 



Підключення послуги доступу до мережі Інтернет у приватних житлових будинках та у 

багатоквартирних будинках відбувається виключно до одного пристрою для прийому послуги 

Інтернет та/або Інтернет+ Інтернет-телебачення WEB TV. Кабель залишається власністю       

ТОВ «Біттернет». 

 

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. 

 

Додаткові умови участі в Акції: 

- Акційний тариф втрачає силу у випадку зміни тарифного плану, відключення абонента 

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

ініціативою користувача. 

- Отримання обладнання за акційною ціною (Таблиця 1) можливе в кількості 1 шт. для 

одного абонентського договору до першої ТВ-точки при початковому підключенні / 

допідключенні до послуг Провайдера. 

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

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

порядку 

            - АКЦІЯ ПРОВОДИТЬСЯ ДО МОМЕНТУ НАЯВНОСТІ АКЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ 

НА СКЛАДІ КОМПАНІЇ. 

 


