ДОДАТОК
ДО НАКАЗУ № 1875-П ВІД 24.11.2017
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «ЗИМОВИЙ МАКСИМУМ»
1.

ЦІЛЬОВА ГРУПА УЧАСНИКІВ АКЦІЇ

1.1. Потенційні користувачі у м. Херсон, які звернулись у ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» (надалі Компанія)
для того, щоб підписатись/дізнатись умови підписки послуги доступу до Інтернету, та бажають
отримати послугу за адресою, за якою протягом останніх 3-х календарних місяців* послуги
доступу до Інтернету/ «ТБ+Інтернет» Компанією не надавались, та які не підпадають під
ВИНЯТКИ (Розділ 3).
1.2. Потенційні користувачі у м. Херсон, які звернулись у Компанію для того, щоб
підписатись/дізнатись умови підписки послуги «ТБ+Інтернет» з використанням цифрової
технології, та бажають отримати послугу за адресою, за якою протягом останніх 3-х
календарних місяців* телекомунікаційні послуги Компанією не надавались, та які не
підпадають під ВИНЯТКИ (Розділ 3).
* Протягом останнього календарного місяця при підключенні у будинку, який має статус гуртожитку

2. СУТЬ АКЦІЇ
2.1. Потенційний користувач, що вказаний у п. 1.1, в період дії акції отримує можливість замовити
акційний Інтернет-пакет послуги доступу до Інтернету (табл. 1).
Таблиця 1
Акційні пакети послуги доступу до Інтернету*
Код

Назва
акційного
Інтернет-пакету

Швидкість до
Download/
Upload, Кбіт/с

Назва та код
аналогічного
регулярного пакету

Акційна
вартість при
замовленні,
грн з ПДВ**

Підключення у період з 01.11.2017 р. по 30.11.2017 р.
HN_1528

Зимовий
максимум 100

102400/102400

Комфортний 100
(HN_258)

145,00

Зимовий
максимум 100

102400/102400

Комфортний 100
(HN_258)

145,00

Зимовий
максимум 100

102400/102400

Комфортний 100
(HN_258)

0,10
З 01.02.18 р.
по 30.04.18 р.

Підключення у період з 01.01.2018 р. по 31.01.2018 р.
HN_1530

0,10
З 01.01.18 р.
по 31.03.18 р.

Підключення у період з 01.12.2017 р. по 31.12.2017 р.
HN_1529

Акційна
щомісячна
вартість,
грн/міс з ПДВ
З 01.12.17 р.
по 28.02.18 р.

145,00

0,10

* Надання послуги користувачам акційного пакету послуги доступу до Інтернету відбувається відповідно до умов, які діють
для аналогічного за наповненням регулярного Інтернет-пакету послуги доступу до Інтернету («Тарифів на Інтернет-пакети
послуги доступу до Інтернету»)
** Списання вказаної суми відбувається одноразово у повному обсязі протягом доби після активації акційного пакету. З
наступного місяця, за місяцем активації пакету, акційна щомісячна вартість користування пакетом складає 0,10 грн/міс. з
ПДВ до закінчення періоду дії акційних умов

2.2. Потенційний користувач, що вказаний у п. 1.2, в період дії акції отримує можливість замовити
акційний пакет послуги «ТБ+Інтернет» з використанням цифрової технології (табл. 2).

Таблиця 2
Акційні пакети послуги «ТБ+Інтернет»*

Код

Назва
акційного
пакету

Наповнення послуги
Доступ до
Доступ до
пакетів
Інтернету
телепрограм
Назва
основного
пакету
Швидкість до
телепрограм,
Download/
який
Upload, Кбіт/с
включено до
акційного
пакету

Назва та
код
аналогічног
о
регулярног
о пакету

Акційна
вартість
при
замовле
нні, грн з
ПДВ****

З 01.12.17 р.
по 28.02.18 р.

Підключення у період з 01.11.2017 р. по 30.11.2017 р.

HN_1531***

HN_1532**

Зимовий
максимум
Smart HD +
100
Зимовий
максимум HD
+ 100

Воля Smart HD

102400/102400

Стартовий HD

102400/102400

Воля Smart
HD + 100
Мбiт/c
(HN_1077)
Воля HD +
100 Мбiт/c
(HN_1074)

219,00

0,10

204,00

0,10
З 01.01.18 р.
по 31.03.18 р.

Підключення у період з 01.12.2017 р. по 31.12.2017 р.

HN_1533***

HN_1534**

Зимовий
максимум
Smart HD +
100
Зимовий
максимум HD
+ 100

Воля Smart
HD

102400/102400

Стартовий HD

102400/102400

Воля Smart
HD + 100
Мбiт/c
(HN_1077)
Воля HD +
100 Мбiт/c
(HN_1074)

219,00

0,10

204,00

0,10
З 01.02.18 р.
по 30.04.18 р.

Підключення у період з 01.01.2018 р. по 31.01.2018 р.

HN_1535***

HN_1536**

Зимовий
максимум
Smart HD +
100
Зимовий
максимум HD
+ 100

Воля Smart
HD

102400/102400

Стартовий HD

102400/102400

Воля Smart
HD + 100
Мбiт/c
(HN_1077)
Воля HD +
100 Мбiт/c
(HN_1074)

Акційна
щомісячна
вартість,
грн/міс з ПДВ

219,00

0,10

204,00

0,10

* Надання послуги користувачам акційного пакету послуги «ТБ+Інтернет» відбувається відповідно до умов, які діють для
аналогічного за наповненням регулярного пакету послуги «ТБ+Інтернет» («Тарифів на пакети послуги «ТБ+Інтернет»)
** Пакет включає телепрограми в HD якості. Для перегляду телепрограм в HD якості необхідно спеціальне обладнання:
Модуль умовного доступу Conax або HD ТВ-тюнер та телеприймач з підтримкою функції «Full HD» або «HD-ready». Пакет
включає в себе надання в користування обладнання HD ТВ тюнер.
*** Пакет включає телепрограми в HD якості. Для перегляду телепрограм в HD якості необхідно спеціальне обладнання:
Модуль умовного доступу Conax або HD ТВ-тюнер та телеприймач з підтримкою функції «Full HD» або «HD-ready». Пакет
включає в себе надання в користування обладнання Hybrid ТВ тюнер.
**** Списання вказаної суми відбувається одноразово у повному обсязі протягом доби після активації акційного пакету. З
наступного місяця, за місяцем активації пакету, акційна щомісячна вартість користування пакетом складає 0,10 грн/міс. з
ПДВ до закінчення періоду дії акційних умов

2.3. Протягом здійснення доступу до пакету послуги доступу до Інтернету/«ТБ+Інтернет» за
акційною пропозицією учасник акції має право обрати будь-який з чинних доступних йому
пакетів послуг на акційних/регулярних умовах, але обрати знову акційний пакет послуг за
даною пропозицією, після зміни його на інший пакет, користувач не може.
3. ВИНЯТКИ
3.1. Умови акції не розповсюджуються на тих, хто був користувачем телекомунікаційних послуг
Компанії протягом останніх 3-х місяців до моменту початку акції.
3.2. Умови акції не розповсюджуються на тих, хто був користувачем телекомунікаційних послуг
Компанії більш ніж протягом останніх 3-х місяців до моменту початку акції та має

заборгованість перед Компанією за надані раніше послуги, до моменту погашення даної
заборгованості.
3.3. В акції не можуть прийняти участь юридичні особи та фізичні особи-підприємці.
4. ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
4.1. Акція проводиться з 01.11.2017 р. по 31.01.2018 р.
4.2. Період дії акційних умов:
4.2.1. Для користувачів, які обрали акційні умови з 01.11.17 р. по 30.11.17 р. - по 28.02.2018 р.
4.2.2. Для користувачів, які обрали акційні умови з 01.12.17 р. по 31.12.17 р. - по 31.03.2018 р.
4.2.3. Для користувачів, які обрали акційні умови з 01.01.18 р. по 31.01.18 р. - по 30.04.2018 р.
5. ПЕРЕХІД З АКЦІЙНИХ УМОВ НА РЕГУЛЯРНІ
5.1. Після закінчення періоду дії акційних умов, якщо користувачем самостійно не буде обрано
регулярні умови надання послуги доступу до Інтернету/послуги «ТБ+Інтернет», його буде
автоматично переведено на аналогічний за наповненням регулярний пакет послуги доступу до
Інтернету/пакет послуги «ТБ+Інтернет», вартістю згідно чинних тарифів на момент зміни умов
надання послуги з акційних на регулярні («Тарифів на Інтернет-пакети послуги доступу до
Інтернету», «Тарифів на пакети послуги «ТБ+Інтернет»).

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПРИКАЗУ № 1875-П ОТ 24.11.2017
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «ЗИМОВИЙ МАКСИМУМ»
1. ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
1.1. Потенциальные пользователи в г. Херсон, которые обратились в ООО «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ»
(далее Компания) для того, чтобы подписаться/узнать условия подписки на услуги доступа к
Интернету, и желают получить услугу по адресу, по которому в течение последних 3-х
календарных месяцев* услуги доступа к Интернету/«ТВ+Интернет» Компанией не
предоставлялась, и не подпадают под ИСКЛЮЧЕНИЯ (Раздел 3).
1.2. Потенциальные пользователи в г. Херсон, которые обратились в Компанию для того, чтобы
подписаться/узнать условия подписки на услугу «ТВ+Интернет» с использованием цифровой
технологии и желают получить услугу по адресу, по которому в течение последних 3-х
календарных месяцев* телекоммуникационные услуги Компанией не предоставлялись, и не
подпадают под ИСКЛЮЧЕНИЯ (Раздел 3).
* В течение последнего календарного месяца при подключении в доме, который имеет статус общежития

2. СУТЬ АКЦИИ
2.1. Потенциальный пользователь, указанный в п. 1.1, в период действия акции получает
возможность заказать акционный пакет услуги доступа к Интернету (табл. 1).
Таблица 1
Акционные пакеты услуги доступа к Интернету*
Код

Название
акционного
Интернет-пакета

Скорость до
Download/
Upload, Кбит/с

Название и код
аналогичного
регулярного пакета

Акційна
вартість при
замовленні,
грн з ПДВ**

Підключення у період з 01.11.2017 р. по 30.11.2017 р.
HN_1528

Зимовий максимум
100

102400/102400

Комфортний 100
(HN_258)

145,00

Зимовий максимум
100

102400/102400

Комфортний 100
(HN_258)

145,00

Зимовий максимум
100

102400/102400

Комфортний 100
(HN_258)

0,10
З 01.02.18 р.
по 30.04.18 р.

Підключення у період з 01.01.2018 р. по 31.01.2018 р.
HN_1530

0,10
З 01.01.18 р.
по 31.03.18 р.

Підключення у період з 01.12.2017 р. по 31.12.2017 р.
HN_1529

Акційна
щомісячна
вартість,
грн/міс з
ПДВ
З 01.12.17 р.
по 28.02.18 р.

145,00

0,10

* Предоставление услуги пользователям акционного пакета услуги доступа к Интернету осуществляется согласно условий,
которые действуют для аналогичного по наполнению регулярного Интернет-пакета услуги доступа к Интернету («Тарифов
на Интернет-пакеты услуги доступа к Интернету»)
** Списання вказаної суми відбувається одноразово у повному обсязі протягом доби після активації акційного пакету. З
наступного місяця, за місяцем активації пакету, акційна щомісячна вартість користування пакетом складає 0,10 грн/міс. з
ПДВ до закінчення періоду дії акційних умов

2.2. Потенциальный пользователь, указанный в п. 1.2, в период действия акции получает
возможность заказать акционный пакет услуги «ТВ+Интернет» с использованием цифровой
технологии (табл. 3).

Таблица 2
Акционные пакеты услуги «ТВ+Интернет»*

Код

Название
акционного
пакета

Наполнение услуги
Доступ к
Доступ к
пакетам
Интернету
телепрограмм
Название
основного
пакета
Скорость до
телепрограмм,
Download/
который
Upload, Кбит/с
включен до
акционного
пакета

Название и
код
аналогично
го
регулярног
о пакета

Акційн
а
вартіст
ь при
замов
ленні,
грн з
ПДВ***
*

З 01.12.17 р.
по 28.02.18 р.

Підключення у період з 01.11.2017 р. по 30.11.2017 р.

HN_1531***

HN_1532**

Зимовий
максимум
Smart HD +
100
Зимовий
максимум
HD + 100

Воля Smart HD

102400/102400

Стартовий HD

102400/102400

Воля Smart
HD + 100
Мбiт/c
(HN_1077)
Воля HD +
100 Мбiт/c
(HN_1074)

219,00

0,10

204,00

0,10
З 01.01.18 р.
по 31.03.18 р.

Підключення у період з 01.12.2017 р. по 31.12.2017 р.

HN_1533***

HN_1534**

Зимовий
максимум
Smart HD +
100
Зимовий
максимум
HD + 100

Воля Smart HD

102400/102400

Стартовий HD

102400/102400

Воля Smart
HD + 100
Мбiт/c
(HN_1077)
Воля HD +
100 Мбiт/c
(HN_1074)

219,00

0,10

204,00

0,10
З 01.02.18 р.
по 30.04.18 р.

Підключення у період з 01.01.2018 р. по 31.01.2018 р.

HN_1535***

HN_1536**

Зимовий
максимум
Smart HD +
100
Зимовий
максимум
HD + 100

Воля Smart HD

102400/102400

Стартовий HD

102400/102400

Воля Smart
HD + 100
Мбiт/c
(HN_1077)
Воля HD +
100 Мбiт/c
(HN_1074)

Акційна
щомісячна
вартість,
грн/міс з ПДВ

219,00

0,10

204,00

0,10

* Предоставление услуги пользователям акционного пакета услуги «ТВ+Интернет» происходит в соответствии с условиями,
которые действуют аналогичного по наполнению регулярного пакета услуги «ТВ+Интернет» (Часть 1 «Тарифов на пакеты
услуги «ТВ+Интернет»)
** Пакет включает телепрограммы в HD качестве. Для просмотра телепрограмм в HD качестве необходимо специальное
оборудование: Модуль условного доступа Conax или HD ТВ-тюнер и телеприемник с поддержкой функции «Full HD» или
«HD-ready». Пакет включает в себя пользование оборудованием HD ТВ тюнер
*** Пакет включает телепрограммы в HD качестве. Для просмотра телепрограмм в HD качестве необходимо специальное
оборудование: Модуль условного доступа Conax или HD ТВ-тюнер и телеприемник с поддержкой функции «Full HD» или
«HD-ready». Пакет включает в себя пользование оборудованием Hybrid ТВ тюнер
**** Списання вказаної суми відбувається одноразово у повному обсязі протягом доби після активації акційного пакету. З
наступного місяця, за місяцем активації пакету, акційна щомісячна вартість користування пакетом складає 0,10 грн/міс. з
ПДВ до закінчення періоду дії акційних умов

2.3. Во время осуществления доступа к Интернет-пакету/пакету услуги «ТВ+Интернет», по
акционному предложению участник акции имеет право выбрать любой из действующих
Интернет-пакетов/пакетов услуги «ТВ+Интернет», с использованием аналоговой/цифровой
технологии на регулярных условиях, но выбрать снова акционный пакет услуг, после смены
его на регулярный, пользователь не может.
3. ИСКЛЮЧЕНИЯ
3.1. Условия акции не распространяются на пользователей услуги доступа к пакетам
телепрограмм/услуги доступа к Интернету/услуги «ТВ+Интернет» на протяжении последних 3х месяцев до момента начала акции.

3.2. Условия акции не распространяются на тех, кто был пользователем телекоммуникационных
услуг Компании более чем в течение последних 3-х месяцев до момента начала акции и
имеет задолженность перед компанией за оказанные ранее услуги, до момента погашения
данной задолженности.
3.3. В акции не могут принять участие юридические лица и физические лица-предприниматели.
4. ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
4.1. Акция проводится с 01.11.2017 г. по 31.01.2018 г.
4.2. Период действия акционных условий:
4.2.1. Для пользователей, которые выбрали акционные условия с 01.11.17 г. по 30.11.17 г. по 28.02.18 г.
4.2.2. Для пользователей, которые выбрали акционные условия с 01.12.17 г. по 31.12.17 г. по 31.03.18 г.
4.2.3. Для пользователей, которые выбрали акционные условия с 01.01.18 г. по 31.01.18 г. по 30.04.18 г.
5. ПЕРЕХОД С АКЦИОННЫХ УСЛОВИЙ НА РЕГУЛЯРНЫЕ
5.1. После окончания периода действия акционных условий, если пользователем самостоятельно
не будет выбрано регулярные условия предоставления услуги доступа к Интернету/услуги
«ТВ+Интернет», его будет автоматически переведено на аналогичный по наполнению
регулярный пакет услуги доступа к Интернету/услуги «ТВ+Интернет», стоимостью согласно
действующих тарифов на момент изменения условий предоставления услуги с акционных на
регулярные («Тарифов на интернет-пакеты услуги доступа к Интернету», «Тарифов на пакеты
услуги «ТВ+Интернет»).

