
Правила проведення Акції
«ЗАОЩАДЖУЙ НА ПОДАРУНКИ»

1. Організатор Акції «ВДВІЧІ ДЕШЕВШЕ» (Далі – Акція):

1.1. Товариство  з  обмеженою  відповідальністю  «МІКСНЕТ  ПЛЮС»,  код  ЄДРПОУ
41068484,  юридична особа,  створена за  законодавством України та зареєстрована за
адресою: 08325, Київська обл., Бориспільський район, вул. Лесі Українки, 14. 

2. Територія дії Акції:

2.1.  Акція діє лише для нових абонентів групи компаній Вінер Телеком Житомирського
регіону,  а  саме  м.  Житомир,  м.  Радомишль,  м.  Андрушівка,  смт.  Вакуленчук,  смт.
Новогуйвинсье,  смт.  Озерне,  с.  Висока  Піч,  с.  Новоівницьке,  с.  Стара  Котельня,  с.
Забілоччя,  с.  Піски  при  наявності  технічної  можливості  підключення  до  послуги  з
доступу до мережі Інтернет за технологією Ethernet. 

3. Період дії Акції:

3.1. Акція розпочинається з 01.01.2020 р. та діє до 31.01.2020 р. включно. 

4. Умови Акції:

4.1. В Акції  беруть  участь  нові  абоненти – фізичні  особи,   яким раніше не  надавалися
послуги  підключення  до  Інтернету  від  ТОВ  «МІКСНЕТ  ПЛЮС»   за  технологією
Ethernet,  і  які  підключаться  до  послуги  надання  доступу  до  Інетернету   від  ТОВ
«МІКСНЕТ ПЛЮС» за технологією Ethernet в Період дії Акції (п.3.1.) і на Території дії
Акції (п.2.1.). 

4.2.  Опис тарифу Акції:
Акційний  тариф  для  нових  абонентів  багатоквартирних  та  приватних  будинків
Житомирського регіону становить -50% від регулярного тарифного плану на швидкість
доступу 100 та 300 Мбіт/с на перші три місяці з моменту підключення.

Вартість  підключення  для  кожного  населеного  пункту  згідно  п  2.1.  встановлена
індивідуально.

4.3. Абоненти,  що  підключаться  до  мережі  Інтеренет  від  ТОВ  «МІКСНЕТ  ПЛЮС»  за
технологією Ethernet в Період дії Акції (п.3.1.) на Території дії Акції (2.1.), отримають
акційний тариф (п.4.2.) на вказані місяці користування послугою. 

4.4. Датою  підключення  вважається  дата  складення  та  підписання  договору  між
Абонентом та ТОВ «МІКСНЕТ ПЛЮС» на надання послуг доступу до мережі Інтернет
за технологією Ethernet. Окремо одноразово сплачується вартість підключення згідно
діючих цін.



4.5. За умови тимчасового короткострокогового припинення дії договору на надання послуг
доступу до Інтернет від ТОВ «МІКСНЕТ ПЛЮС», дія акційного тарифу припиняється.
За умов відновлення договору,  абонент не може відновити тарифи цієї  Акції.  Якщо
Абонент  переходить  на  нижчий  тариф,  одноразово  сплачується  50  грн.  Абонентові
доступні  стандартні  тарифи,  що  діють  в  межах  територіального  розташування
приміщення,  яке підключене  до  мережі  Інтернет  від ТОВ «МІКСНЕТ ПЛЮС»,  або
тарифи інших діючих акцій ТОВ «МІКСНЕТ ПЛЮС», якщо Абонент відповідає усім
вимогам та умовам підключення цих акцій. 

4.6. За умов завершення дії  Акції Абонент переводиться на регулярний тариф швидкості
доступу 100 чи 300 Мбіт/с, що діє в межах територіального розташування приміщення,
яке підключене до мережі  Інтернет від ТОВ «МІКСНЕТ ПЛЮС»,  або може обрати
тарифи інших діючих акцій ТОВ «МІКСНЕТ ПЛЮС», якщо Абонент відповідає усім
вимогам та умовам підключення цих акцій.  При зміні  тарифного плану на нижчий,
Абонентом сплачується одноразово 50 грн.

5. Інші умови:

5.1. Абонент ТОВ «МІКСНЕТ ПЛЮС» не може користуватись пропозиціями двох акцій
одночасно. 

5.2. Заміна  акційної  пропозиції  на  будь-яку  компенсацію,  в  тому  числі  грошову,  не
допускається. 

5.3. Цей публічний документ включає в себе повні та вичерпні Правила проведення Акції.
У  випадку,  якщо  які-небудь  питання  не  врегульовані  цим  документом,  Організатор
залишає за собою право приймати рішення з такого питання самостійно та на власний
розсуд. Всі рішення Організатора є остаточними.

5.4. Беручи  участь  у  Акції,  Абонент  підтверджує  факт  ознайомлення  із  публічними
Правилами  проведення  Акції,  а  також  надає  повну  та  безумовну  згоду  з  ними.
Порушення  Абонентом  умов Акції  або  відмова  від  належного  виконання  Правил
вважається відмовою Абонента від участі в Акції. При цьому така фізична особа не має
права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації. 

5.5. У разі невиконання та/або неналежного виконання Абонентом цих Правил, Організатор
має  право відмовити  Абоненту в  участі  в  Акції  (з  або без  повідомлення  на  розсуд
Організатора). 

5.6. Правила  проведення Акції  розміщуються  і  доступні для  ознайомлення  протягом
усього Періоду проведення Акції на сайті http://www.viner.net.ua/.

5.7. Організатор залишає за собою право вносити будь-які зміни до Правил проведення
Акції.  Про  внесення  змін  Організатор  інформує  шляхом  розміщення  відповідної
інформації або оновлених Правил на сайті http://www.viner.net.ua/. 

5.8. Фактична швидкість доступу до ресурсів мережі Інтернет може відрізнятися і залежить
від обмежень кінцевих ресурсів, маршрутизації і можливостей кінцевого обладнання
Абонента. 

*Детальна  інформація  щодо  умов  проведення  Акції  доступна  за  телефоном  контакт-
центру Організатора: 0800 20 20 10 

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

