
Акція ЛІТО 2020! 

 

Компанія «Колумбус» дарує унікальну можливість всім новим абонентам, підключити 

послуги Інтернет та Інтернет+ ТБ у різних тарифних планах  за акційною ціною на рік, а 

також придбати цифрове обладнання за акційною ціною 

Детальніше… 

 

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

території, де Провайдер має технічну можливість надання послуг  

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

допідключення додаткових послуг Інтернет та/або Інтернет+ТБ тарифних планів 

згідно з таблицею 1. 

3. Період проведення акції: 01.07.2020-31.07.2020 року. 

2. Суть акції: 
- нові та діючі абоненти, що підключають послугу інтернет та /або Інтернет+телебачення в 

період дії Акції купують обладнання згідно з таблицею 2; 

-    12 календарних місяців  користування послугою  зі знижкою згідно з  таблицею 1; 

-    акційне підключення вартістю 1,00 грн**, виключно одного пристрою для прийому 

послуги Інтернет, та/або Інтернет+ТБ+ЦТБ. 

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. на 12 

місяці 

користуваня 

Турбо 350 КС   

1000 Мбіт/с  + 
 100 каналів цифрового ТБ + 

13 каналів HD + 100 каналів 

WEB TV 

350,00 199,00*  

Разом дешевше 249 КС 

2020 

100 Мбіт/с  + 
 100 канали цифрового ТБ + 

15 каналів HD  
249,00 169.00*  

Безмежний 219 Web TV 

КС 2020 

100 Мбіт/с  + 
 100 каналів WEB 

цифрового ТБ 
219.00 

169.00** 

 

Разом дешевше 199 КС 

2020 
100 Мбіт/с  + 

 70 каналів аналогового ТБ 
199,00 

169.00** 

 

Разом дешевше 180 КС 

2020 
50 Мбіт/с  + 

 70 каналів аналогового ТБ 
180,00 _____ 

Безмежний 250 КС 

2020 
1000 Мбіт/с  250,00 199,00* 

 

Безмежний 150 КС 

2020 
 

100 Мбіт/с 150,00 99.00*** 

Безмежний 130 КС 

2020 
50  Мбіт/с 130,00 ____ 



 

Під акційною ціною мається на увазі надання послуг за тарифними планами: 
 *Турбо 350 КС Акція ЛІТО 2020 та Безмежний 250 КС Акція ЛІТО 2020 (для нових абонентів) під 

акційною ціною мається на увазі  вартість 199 грн/міс на 12 місяців від обраного тарифу, за умови 

безперервного користування, після закінчення терміну дії акційних умов вартість нараховується 

згідно з регулярним тарифом. Швидкіть до 1000 Мбіт-надається клієнту при технічній можливості 

включення кабелем езернет напряму до пристрою. Через WiFi протокол максимальна швидкість 
прийняття до 350Мбіт/с. 

**«Разом Дешевше 249 КС Акція ЛІТО 2020» та Разом дешевше 199 КС Акція ЛІТО 2020, 

«Безмежний 219 Web TV КС Акція ЛІТО 2020»   (для нових абонентів) під акційною ціною мається на 
увазі  вартість 169 грн/міс на 12 місяців від обраного тарифу, за умови безперервного користування, 

після закінчення терміну дії акційних умов вартість нараховується згідно з регулярним тарифом. 

***«Безмежний 150 КС Акція Літо 2020»  (для нових абонентів) вартістю  99 грн/міс на 12 

місяців від обраного тарифу, за умови безперервного користування, після закінчення терміну дії 
акційних умов вартість нараховується згідно з регулярним тарифом. 

 

Таблиця 2 

Обладнання, що бере участь у акції 

 

N п/п Назва обладнання 

 

Стаціонарна ціна, грн. Акційна ціна, грн. 

1.  Мультимедійна приставка 1000.00 650.00* 

2. Роутер 1 Гбіт/сек 1300.00 - 

3. Модуль умовного доступу 1000.00 500.00* 

4. Картка умовного доступу 250.00 - 

        

  *Під акційною ціною мається на увазі придбання обладнання зі знижкою 50% грн від діючої 

вартості обладнання. Вартість картки умовного доступу оплачується у повному розмірі 

(таблиця 2 пункт 3,4) Абонент може обрати лише 1 комплект обладнання по одному 

номеру договору згідно таблиці 3 

 

 

Таблиця 4 

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. 

 
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* 



 

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

порядку. 

3. 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. 

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

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

  

 


