
Акція «Осінь 2022»! 

Акція розповсюджується на абонентів, які проживають у приватних та багатоквартирних будинках, де 

Провайдер має технічну можливість підключення послуг доступу до мережі Інтернет та Телебачення у 

Тернопільській та Хмельницькій областях. 

           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: 01.11.2022 – 30.11.2022 р. 

 

        Суть Акції: 

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

доступу до мережі Інтернет до 1 Гбіт/с + Інтернет-Телебачення WEB TV, в період дії акції, отримує знижку на 

обраний тарифний план, яка буде діяти протягом 6 місяців користування послугами Інтернет до 1 Гбіт/с + Інтернет-

Телебачення (WEB TV) за акційною ціною наведеною в Таблиці 1 за умови підключення до мережі відповідно до 

Таблиці 2. 

Таблиця 1 

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

та нових абонентів) БКЖБ та ПС 

Тарифний План Характеристика 
Регулярна 

вартість, грн/міс. 

Акційна вартість грн/міс. 

на 6 міс. 

Турбо 279 КД Web TV 
до 1000 Мбіт/сек 

+ >100 телеканалів WEB TV 
279,00 199,00* 

Безмежний Дім 249 WEB TV 

КД 2020 

до 100 Мбіт/сек. + >100 

телеканалів WEB TV 
249,00** 170,00** 

 

* Турбо 279 КД Web TV (для нових абонентів та діючих абонентів послуги Інтернет), що бажають 

підключити послугу Гігабіт (Інтернет швидкістю до 1000 Мбіт/с) + WEB TV вартість користування 199 грн/міс 

на перші 6 місяців безперервного користування послугою. 

** Безмежний Дім 249 WEB TV КД 2020 (для нових та діючих абонентів послуги Інтернет), вартість 

користування 170 грн/міс на перші 6 місяців безперервного користування послугою. 

 

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

підключення послуги Інтернет наведена в (Таблиці 2). 

 

 

 

Таблиця 1.2 

Тарифи, що підлягають під акційні умови на підключення послуг (м.Чортків БКЖБ, 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 249 WEB TV 

КД 2020 

до 100 Мбіт/сек. + >100 

телеканалів WEB TV 
249.00 150.00 

 

** Безмежний Дім 249 WEB TV КД 2020 (для нових та діючих абонентів послуги Інтернет), вартість 

користування 150 грн/міс на перші 6 місяців безперервного користування послугою. 

 

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

підключення послуги Інтернет наведена в (Таблиці 2). 

 



 

Таблиця 2 

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 грн 1000.00 

 

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». 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 


