
Акція «Знижки розцвітають» Квітень 2021! 

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 2. 

3. Період проведення акції: 01.04.2021 – 30.04.2021 р. 

        Суть Акції: 

          - 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 обраний 

тарифний план, яка буде діяти протягом 12 місяців користування послугами Інтернет та Інтернет+Телебачення 

(WEB TV) за акційною ціною неведеною в Таблиці 2 за умови підключення до мережі відповідно до Таблиці 4. 

     - 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 обраний 

тарифний план, яка буде діяти протягом 6 місяців користування послугами Інтернет та Інтернет+Телебачення 

(WEB TV) за акційною ціною неведеною в Таблиці 2.1 за умови підключення до мережі відповідно до Таблиці 4. 

      - Кожен Абонент, що мешкає у Гусятинському р-ні, Чемеровецькому р-ні: м.Чемерівці, с. Боднарівка, с. 

Криків, с. Гусятин, у приватному чи багатоквартирному будинку та бажає підключити послугу доступу до мережі 

Інтернет + Інтернет-Телебачення WEB TV, в період дії акції, отримує знижку на 6 місяців користування послугами  

Інтернет та Інтернет+Телебачення (WEB TV) за акційною ціною згідно Таблиці 2.2. 

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

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

Таблиці 3. 

- Кожен новий Абонент, що проживає у с. Озерна та хутір Озерна, с. Кокутківці Зборівського р-ну, та 

мешкає у приватному будинку та бажає підключити послугу доступу до мережі Інтернет, в період дії акції може 

придбати  Wifi Роутер за акційною ціною  (Таблиця 1) за умови  підписання контракту на користування 

тарифом   «Безмежний Дім 170 КД Вересень 2020 Контракт 12 міс», протягом 12-ти місяців, що наведений у 

Таблиці 1.2 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. Wifi Роутер 650.00 1.00* 

*Під акційною ціною 1 грн мається на увазі отримання обладнання ( wifi роутера) при умові підписання 

Контракту на користування тарифним планом «Безмежний Дім 170 КД Вересень 2020 Контракт 12 міс» 

протягом 12-ти місяців, для нових абонентів с. Озерна та хутір Озерна, с. Кокутківці. 

 

Таблиця 1.2 

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

Назва тарифного плану Характеристика 
Регулярна ціна, 

грн/міс. 

Акційна ціна, грн/міс. на 12 

міс. 

Безмежний Дім 170 КД 2020 100 Мбіт/сек.  170.00 

 

--- 

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


*Акція діє лише для нових абонентів с. Озерна та хутір Озерна, с. Кокутківці, на послугу Інтернет за регулярною 

ціною 170.00 грн/міс,  за умови підписання Контракту на користування обраним тарифним планом протягом 12-

ти місяців.   

Таблиця 2 

Тариф, що підлягає акції на підключення/допідключення послуги Телебачення без обладнання (для діючих 

та нових абонентів) БКЖБ та ПС 

Пакет послуг Інтернет + Телебачення  

Тарифний План Характеристика 
Регулярна вартість, 

грн/міс. 

Акційна вартість 

грн/міс. на 12 

місяців  

Турбо 279 КД Web TV 
до 1000 Мбіт/сек 

+ >100 телеканалів WEB TV 
279,00 219,00* 

Безмежний ГІГ 199 КД до 1000 Мбіт/сек.  199,00** - 

 

*Турбо 279 КД АКЦІЯ Web TV  (для нових абонентів), що бажають підключити послугу Гігабіт (Інтернет 

швидкістю до 1000 Мбіт/с) + WEB TV вартість користування 219 грн/міс на перші 12 місяців безперервного 

користування послугою. 

**Безмежний ГІГ 199 КД (для нових та діючих абонентів послуги Інтернет, за умови фактично включення 8 
жильним кабелем) вартістю 199 грн/міс безперервного користування послугою згідно обраного тарифу. 

 

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

підключення послуги Інтернет наведена в (Таблиці 4). 

 

 Таблиця 2.1 

Тариф, що підлягає акції на підключення/допідключення послуги Телебачення без обладнання (для діючих 

та нових абонентів) БКЖБ та ПС 

 

Пакет послуг Інтернет + Телебачення  

 

Тарифний План Характеристика 
Регулярна вартість, 

грн/міс. 

Акційна вартість 

грн/міс. на 6 місяців  

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 Інтернет + Інтернет-Телебачення 

WEB TV на 6 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 2.2 

Тарифи, що підлягають під акційні умови на підключення послуг (Гусятинський р-н та Чемеровецький 

район: м.Чемерівці, с. Боднарівка, с. Криків, с. Гусятин) 

Тарифний План Характеристика 
Регулярна ціна, 

грн/міс. 

Акційна ціна, 

грн/міс. на 6 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 2.2 на 6 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 3 



Тариф, що підлягає акції на підключення послуги Інтернет (для нових абонентів БКЖБ (у м. Теофіполь)  

Тарифний План 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 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 

1.1 
Для багатоквартирного житлового будинку Тернопільського 

району с. Підгороднє, вул. Вербицького  55 
700.00 грн - 

2. 
Для приватного житлового будинку (без встановлення 

мультимедійної приставки) 
2000.00 грн - 

3. 

Для мешканців приватних будинків (без встановлення 

мультимедійної приставки) у таких населених пунктах: 

Ланівецький район: м.Ланівці, с. Борсуки, с. Москалівка, с. 

Плиска, с.Нападівка, с.Верещаки, с.Коржківці. 

Підволочиський район: м.Підволочиськ, с.Чернилівка, 

с.Кошляки. 

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

с. Поділля, с. Рожанівка, с.Лисівці, с. Нирків, с.Нагоряни, 

с.Шутроминці, с.Гиньківці. 

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

Мушкатівка, смт.Скала Подільська, с.Лосяч, с.Вербівка. 
Чортківський район: м. Чортків, с.Заболотівка, с.Колиндяни, 

с.Пробіжна, с.Стара Ягільниця, с.Білобожниця, с. Швайківці, 

с.Ридодуби, с.Косів, с.Кривеньке. 

Бучацький район: с.Золотий Потік, с.Скоморохи, м.Бучач, 

с.Трибухівці, с.Старі Петликівці, с.Сновидів. 

Збаразький район:с.Вишнівець, с. Старий Вишнівець, 

с.Бодаки, с.Лози, с.Кривчики, с.Івашківці, с.Верняки, 

с.Кухаруки. 

Зборівський район: с.Кокутківці, с. Висипівці, с. Воробіївка, 

с. Серединці. 

Чемеровецький район: с. Мала Зелена, с. Велика Зелена, с. 
Вікторівка, с.Шидлівці, смт. Чемерівці. 

Теофіпольський р-н: м.Теофіполь, с.Кунча, с. Дмитрівка, 

с.Коров’є, Селище Цукрового заводу, Троянівка, с. Човгузів, с. 

Новоставці, с. Вовківці, с. Кривовілька, с. Михнівка, с. Малий 

Лазучин, с. Великий Лазучин, с. Борщівка, с.Строки, 

с.Олійники, с.Колки, с.Волиця-Польова  с.Карабіївка, 

с.Котюржинці, с.Лисогірка, с.Мар'янівка, с.Немиринці, 

с.Воронівці, с.Ільківці, с.Колісець, с.Шибена, с.Гальчинці, 

с.Медисівка, с.Малі Жеребки, с.Михиринці. с.Ординці, 

с.Лютарівка, смт.Базалія, с.Гаврилівка, с.Караїна, с.Підліски. 

Теребовлянський р-н: м. Теребовля, с.Дарахів, с.Тютьків, 

с.Соколів, с.Сокільники, смт.Дружба, с.Струсів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000.00 грн 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000.00 грн 

4. 

 

3 

 

 

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. Шляхтинці, 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, с.Забойки, с.Ангелівка, 

с.Романівка, с.Довжанка, с.Миролюбівка, с.Почапинці, с. 

Лучка, с. Курники, с.Козівка, с.Великий Глибочок, с.Велика 

Лука, с.Мишкович, с.Домаморич, с.Дичків. 

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

Бобулинці. 
Заліщицький район: смт. Товсте. 

 

 

 

 

 

 

2000.00 грн 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

700.00 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


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, с.Хлопівка, с.Ємелівка, с. Шидлівці, 

с.Теклівка. 

Чемеровецький район: с. Боднарівка, Криків, с. Гусятин. 

Зборівський район: с. Озерна, хутір Озерна. 

 

 

 

 

 

 

 

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 


