
АКЦІЯ «КОРИСТУЙСЯ ЗАРАЗ-ПЛАТИ ПОТІМ» 

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

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

 

1. Умови проведення акції: 

 

1.1. Учасниками Акції можуть стати всі повнолітні громадяни, які проживають на території, де провайдер 

має технічну можливість надання послуг; 

 

1.2. Акція розповсюджується на абонентів, які звернулись у компанію для підключення та/або до 

підключення додаткових послуг Інтернет та/або Інтернет + ТБ (WEB TV)  для різних тарифних планів 

згідно з Таблицею 1 за умови підписання Додатку 1 або Додатку 2 або Додатку 3 в залежності від 

обраного тарифного плану, обладнання та умов, на яких абонент бажає придбати цифрове обладнання на 

акційних умовах.  

2. Винятки: 

 

2.1. В акції не можуть прийняти участь юридичні особи та фізичні особи – підприємці.  

 

2.2. Умови акції не розповсюджуються на абонентів, які не підключили послуг Інтернет та/або Інтернет + ТБ 

(WEB TV) в ПП «Колумбус» та не виконали всіх умов акції вказаних у пункті 1.2. 

2.3. Абоненти, які не мають прописки (або не є власниками квартири) не можуть бути учасниками акції 

«КОРИСТУЙСЯ ЗАРАЗ-ПЛАТИ ПОТІМ». 

3. Період проведення акції: 

 

3.1. Акція проводиться з 01.01.2023 по 31.12.2023 року або до моменту наявності обладнання, яке підпадає 

під умови регламенту до акції «Користуйся зараз плати потім»; 

 

3.2. Період дії акційних умов – від 3 до 12 місяців з моменту підписання договору купівлі-продажу у 

розстрочку, в залежності від типу обладнання та послуги, яку обрав учасник акції. 

4. Суть акції: 

 

4.1. Кожен абонент, який в період дії акції підключить послугу Інтернет та/або  Інтернет + ТБ (WEB TV)  

може (має право) скористатися акцією «Користуйся зараз плати потім» та отримати цифрове обладнання 

у розстрочку за схемою згідно з Таблицею 1 до даного регламенту; 

 

4.2. Таблиця 1 – Обладнання, яке приймає участь в акції «Користуйся зараз плати потім»: 

№ Найменування 

цифрового обладнання 

Період дії 

акційних 

умов 

Щомісячна 

вартість,  

грн/міс ПДВ 

Повна 

вартість, 

грн. з ПДВ 

Можливість 

скористатись акційними 

умовами 

1 

Wi-Fi Роутер Гігабітний  6 250 1500 
Тернопільська, 

Хмельницька область 

Wi-Fi Роутер Гігабітний 3 500 1500 
Тернопільська, 

Хмельницька область 

2 Мультимедійна приставка  12 125 1500 
Тернопільська, 

Хмельницька область 

 

5. Додаткові умови: 

 

5.1. Отримання обладнання на акційних умовах можливе в кількості не більше 1 (одного) найменування 

відповідно до Таблиці 1 та не більше 1 (одного) комплекту для одного абонентського договору.  

 

5.2. Абонент, який отримав обладнання на акційних умовах відповідно до умов Додатків 1, 2, 3 до даного 

регламенту сплачує різницю між повною вартістю цифрового обладнання в гривні з ПДВ та вже 



сплаченою абонентом сумою у випадку відмови/розірвання договору, укладеного шляхом підписання 

контракту замовлених послуг. 

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

 

5.4. Акція не розповсюджується на осіб, які навчаються в вищих, професійно-технічних закладах (коледжі, 

училища та ін.) освіти та тимчасово проживають у гуртожитках, а також осіб, які тимчасово орендують 

житло на період навчання. 

 

5.5. Всі інші умови акційної пропозиції «Користуйся зараз плати потім» регулюються Додатками 1, 2, 3 та 

чиним законодавством України.  

 

6. Перехід з акційних умов на регулярні: 

 

6.1. Після закінчення дії акційних умов та виконанні всіх умов даного регламенту, цифрове обладнання 

придбане на акційних умовах переходить у власність абонента.  


