
АКЦІЯ «ЛІТО 2020» 

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 мають 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 та Інтернет-Телебачення WEB TV, чи 

допідключення додаткових Послуг Інтернет-Телебачення WEB TV згідно з Таблицею 1. 

3. Період проведення акції: 01.06.2020 – 30.06.2020 р. 

        Суть Акції: 

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

доступу до мережі Інтернет в період дії акції, отримує знижку на 6 місяців користування 

послугами  Інтернет Таблиці 1.2 

- Кожен Абонент, що мешкає у приватному чи багатоквартирному будинку та бажає 

підключити послугу доступу до мережі Інтернет + Інтернет-Телебачення WEB TV, в період дії 

акції, отримує знижку на 12 місяців користування послугами Інтернет та Інтернет- Телебачення 

WEB TV за акційною ціною Таблиця 1 за умови підключення до мережі наведеною в Таблиці 

4. 

- Акційна пропозиція на мультимедійну приставку за ціною 650 грн, розповсюджується 

для абонентів Тернопільської області, які  бажають підключити послугу доступу до мережі 

Інтернет + Інтернет-Телебачення WEB TV згідно Таблиці 3. 

Таблиця 1 

Тариф, що підлягає акції на підключення/допідключення послуги Телебачення  

(для діючих та нових абонентів) БКЖБ та ПС 

Назва тарифного плану Характеристика 
Регулярна 

ціна, грн/міс. 

Акційна ціна, 

грн/міс. на 12 міс. 

Безмежний Дім 249 WEB TV КД 

2020 

100 Мбіт/сек. + 100 

телеканалів 
249.00 199.00* 

 

*Під акційною ціною мається на увазі вартість 199.00 грн/міс за послугу і Інтернет + 

Інтернет-Телебачення WEB TV на 12 календарних місяців, за дотримання акційних умов. . По 

закінченні акційних умов абонентна плата нараховується згідно з регулярною вартістю тарифу. 

Акційна ціна підключення послуги Інтернет + Інтернет-Телебачення WEB TV наведена в 

(Таблиці 4) 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 1.2 

Тариф, що підлягає акції на підключення послуг (ГУСЯТИНСЬКИЙ р-н) 

Назва тарифного плану Характеристика 
Регулярна ціна, 

грн/міс. 

Акційна ціна, 

грн/міс. на 12 міс.** 

   Безмежний Дім 150 КД 
 

100 Мбіт/сек.  150.00 99.00 

Безмежний Дім 249 WEB TV КД 

2020 
100 Мбіт/сек. + 100 

телеканалів 
249.00 169.00 

 

** Під акційною ціною мається на увазі вартість тарифів Інтернет + Інтернет-

Телебачення WEB TV наведених у табл 1.2 на 12 календарних місяців, за дотримання акційних 

умов. По закінченні акційних умов абонентна плата нараховується згідно з регулярною вартістю 

тарифу. Акційна ціна підключення послуги Інтернет наведена в (Таблиці 4) 

 

Таблиця 2 

Тариф, що підлягає акції на підключення послуги Інтернет (для нових абонентів БКЖБ)  

Назва тарифного плану Характеристика Регулярна ціна, грн/міс. 
Акційна ціна, 

грн/міс. на 6 міс. 

 
  Безмежний Дім 170 

КД 2020 
 

100 Мбіт/сек.  170.00 99.00** 

***Акційна ціна підключення послуги Інтернет наведена в Таблиці 4. Акція діє для 

абонентів БКЖБ По закінченні акційних умов абонентна плата нараховується згідно з 

регулярною вартістю тарифу. 

Таблиця 3 

Обладнання, що бере участь у акції 

N п/п Назва обладнання 

 

Стаціонарна ціна, грн. Акційна ціна, грн. 

1.  Мультимедійна приставка 1200.00 650.00**** 

****Під акційною ціною 650 грн. мається на увазі придбання одного комплекту обладнання 

мультимедійної приставки, до одного абоненського договору за умови підключення тарифу 

Інтернет + Інтернет-Телебачення WEB TV, що наведено у Таблиці 1.  

 

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 мешканців приватних будинків (без встановлення 

мультимедійної приставки) у таких населених пунктах:  

Ланівецький район: м.Ланівці, с.Якимівці 

Підволочиський район: м.Підволочиськ 

Заліщицький район: с. Добрівляни, с. Буряківка, с. 

Литячі, с. Поділля, с. Рожанівка. 

Борщівський район: с. Більче-Золоте, с. Турильче, с. 

Мушкатівка, смт.Скала Подільська, с.Лосяч 

Чортківський район: с.Давидківці, с.Заболотівка 

Бучацький район: с.Золотий Потік 

Кременецький район: с.Очеретне 

2000.00 грн 1000.00 грн 

https://billing.columbus.te.ua/connection_types.php?hps_name_filter=170&hps_brief=0&hps_id=12787#hps
https://billing.columbus.te.ua/connection_types.php?hps_name_filter=170&hps_brief=0&hps_id=12787#hps


Збаразький район: с. Раковець, с. Малий Раковець, с. 

Чеснівський Раковець, с.Вишнівець, с. Старий 

Вишнівець, с.Кретівці, с. Грицівці, с.Стриівка, Озерна, 

хутір Озерна. 

4. 

Тернопільського району: с. Стегниківці, смт. 

Смиківці, c. Біла, с. Байківці, с. Дубівці с. Велика 

Березовиця,  с. Гаї Гречинські, с. Лозова (дачі),с. 

Острів, с. Петриків, c. Підгороднє, с. Великі Гаї, c. 

Настасів, c. Гаї Шевченківські (окрім вул. Козацька, 

котеджі), c. Великі Бірки, с. Буцнів, с. Драганівка, с. 

Ступки, с. Ігровиця, с. Лозова, с. Соборне, с.Чернилів 

Руський 

Бучацький район: с. Переволока, с. Осівці, с. 

Білявинці, с. Бобулинці. 

Заліщицький район: смт. Товсте. 

Гусятинського району: смт. Гусятин, м. Копичинці, с. 

Самолусківці, с. Личківці, с. Трибухівці, с. Городниця, 

с. Новосілка, с. Товсте, с. Кут, с. Постолівка, с. М.Бірки, 

с. Раштівці, с. Саджівка, с. Красне, с. Волиця, с. 

Калагарівка, с. Сидорів, с. Суходіл, с. Чагарі, с. 

Чабарівка, с. Целіїв, с. Старий Нижбірок, с. Пізнанка, с. 

Нижбірок, с. Крогулець, с. Коцюбинці, с. Котівка, с. 

Калагарівка, с. Городниця, с. Глібів, с. Гадинківці, с. 

Вільхівчик, с. Вигода, с. Васильківці, м. Хоростків, с. 

Увисла. 

 

 

 

 

 

 

2000.00 грн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700.00 грн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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». Обов язковою умовою є оплата за послуги з моменту включення абонента. 

 

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. 

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

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

порядку 


