
Акція «Осінь 2022»! 

 

1. Умови проведення акції: 

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

має технічну можливість надання послуг у м.Тернопіль. 

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

Інтернет та/або Інтернет + ТБ тарифних планів згідно з Таблицею 1.  

3. Абоненти можуть отримати акційний тариф Інтернет швидкістю до 1000 Мбіт/с та/або Інтернет-

Телебачення Web TV, за умови фактичного підключення послуги 8 жильним кабелем. 

4. Період проведення акції: 01.09.2022-30.09.2022 

2. Суть акції: 

- Кожен абонент, що підключає послугу Інтернет та Інтернет+Телебачення, в період дії Акції отримує: 

-    на 6 календарних місяців  користування послугою за зниженою акційною ціною згідно з  Таблицею 1. 

 

Таблиця 1 

Тарифні плани, які беруть участь у акції на абонентну плату  

 

Пакет послуг Інтернет + Телебачення  

 

 

Білінг тариф 

Тарифний 

План 
Характеристика 

Регулярна 

вартість, 

грн/міс. 

Акційна 

вартість 

грн/міс. на 6 

міс. 

користування 

Турбо 279 КС Травень 

2022 Гб 
Турбо 279 КС 

до 1000 Мбіт/с  

+103 каналів цифрового 

ТБ + 13 каналів HD  

+ 100 каналів WEB TV 

279.00 180.00* 

Разом дешевше 249 WEB 

КС Травень 2022 

Разом дешевше 

249 КС 2020 

до 100 Мбіт/с  + 

 103 канали цифрового ТБ 

+ 15 каналів HD + 100 

каналів WEB цифрового 

ТБ + 70 каналів АТБ 

249.00 150.00** 

Разом дешевше 119 

вересень 2022 КС 

Разом дешевше 

199 КС 2020 

до 100 Мбіт/с + 103 

каналів цифрового ТБ + 13 

каналів HD  

 

199.00 119.00*** 

     

Під акційною ціною мається на увазі надання послуг за тарифними планами: 

* Турбо 279 КС Гб (для нових абонентів та діючих абонентів послуги Інтернет), що бажають підключити 

послугу Гігабіт (Інтернет на швидкості до 1000 Мбіт/с) + Телебачення вартість користування 180 грн/міс на 

перші 6 місяців безперервного користування послугою, згідно обраного тарифу. 

** Разом дешевше 249 КС 2020 (для нових та діючих абонентів послуги Інтернет), вартістю 150 грн/міс 

на перших 6 місяців безперервного користування послугою згідно обраного тарифу. 

*** Разом дешевше 199 КС 2020 (для нових абонентів), вартістю 119 грн/міс на перших 6 місяців 

безперервного користування послугою згідно обраного тарифу. 

 

По закінченні терміну дії акційних умов абонентська плата нараховується згідно з регулярною вартістю 

обраного тарифу.  

Таблиця 2 

Вартість підключення послуг 

 
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 мешканців приватних будинків (без встановлення 

мультимедійної приставки)  

1300.00 
1000.00** 



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

для прийому послуги Інтернет та/або Інтернет+ТБ.  

 

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 ПП «Колумбус».  Обов'язковою 

умовою є оплата за послуги з моменту включення абонента. 

 

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: 

1. Умови Акції розповсюджуються на нових абонентів та абонентів, що не користувались послугами компанії 

протягом останніх 3-ох місяців, та не мають заборгованості за раніше надані послуги. 

2. Акційний тариф втрачає силу у разі відключення абонента від послуги Інтернет та /або Інтернет+Інтернет-

Телебачення у зв’язку із відсутністю оплати послуг згідно «Правил надання послуг» або за власною ініціативою 

користувача. 

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

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

5. Акція не розповсюдження на абонентів, де відсутня технічна можливість підключення послуг Гігабіт /та АТБ/ та або 

ЦТБ:  

вул. Винниченка 6_3,6_4,6_5; вул. Львівська 1,3,4,7,9; вул. Клінічна 2; вул. Живова 3,5; вул. Коцюбинського 18а. 

6. Дії акції розповсюджується на абонентів компанії  - користувачів архівними* тарифними  планами.* Під архівними 

тарифними планами розуміються тарифні плани, які були доступні для підключення до 2019 року. 

 

 

 

 

 

 

 


