
Умови проведення акції «Бомбезний серпень»

1.  Умови  акції  поширюються  на  нових  абонентів  —  фізичних  осіб,  які  мають  намір
користуватися послугою з доступу до мережі Інтернет за технологією PON від «ВІНЕР ТЕЛЕКОМ».

2.  Усі  потенційні  Абоненти  отримують  можливість  користуватися  послугою на  наступних
умовах:

-  вартість підключення складатиме 500 (п`ятсот) гривень;
-  договір  з  Абонентом  укладається  на  12  (дванадцять)  місяців  без  права  дострокового

розірвання; 
- у разі дострокового розірвання Абонент зобов’язаний відшкодувати різницю від стандартної

вартості підключення;
-  максимальний термін підключення -  напротязі  30 (тридцяти)  робочих днів з  дати подачі

заявки Абонентом;
- вартість акційного підключення діє протягом 30 (тридцяти) робочих днів з моменту подачі

заявки Абонентом.

3. Залишаючи заявку на підключення у період з 01 серпня 2019 року по 31 серпня 2019 року
включно, Абонент отримує 1 (один) місяць безкоштовного користування послугою Інтернет у вигляді
нарахування бонусів в розмірі що еквівалентний обраному Абонентом тарифному плану на Інтернет*.

4. Бонуси будуть нараховані на бонусний рахунок в перший день наступного розрахункового
періоду після підключення.

5. Для нарахування бонусів Абоненту необхідно обов’язково внести суму першої абонентської
плати,  відповідно до обраного Абонентом тарифного плану,   на свій особистий рахунок до кінця
поточного місяця.

6. Можливість отримати бонуси на бонусний рахунок діє протягом 30 (тридцяти) робочих днів
з моменту подачі заявки Абонентом.

7. Не мають можливості скористатися акцією «Бомбезний серпень» фізичні особи, які, у свій
час,  були Абонентами «ВІНЕР ТЕЛЕКОМ» та розірвали договір про надання  телекомунікаційних
послуг з Провайдером протягом 6 (шести) місяців до дати оприлюднення умов даної акції на сайті
Провайдера.

8. Територія дії акції - вся діюча зона покриття інтернет-провайдера «ВІНЕР ТЕЛЕКОМ», крім
смт. Лазурне, Херсонської області.

9. Строк дії акції — з 01 серпня 2019 року по 31 серпня 2019 року включно.

10. Провайдер залишає за собою право змінювати термін дії та умови акції без персонального
повідомлення учасників, шляхом оновлення інформації на сайті www.viner.net.ua .

* безкоштовне  користування  послугою  Інтернет  не  включає  в  себе  користування  Абонентом
послугою ОТТ Телебачення.

http://www.viner.net.ua/

