Умови проведення акції «На новій швидкості у Новий рік»
1. Умови акції поширюються на нових абонентів — фізичних осіб ТОВ «ВІНЕР ТЕЛЕКОМ», які
мають намір користуватися послугою з доступу до мережі Інтернет за технологією PON.
2. Усі Абоненти отримують можливість користуватися послугою на наступних умовах:
- вартість підключення складає 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;
- при підключенні Абоненту автоматично надається тариф “Максимальний” за ціною 199 грн./міс.
зі швидкістю до 300 Мбіт/с* терміном до 31 жовтня 2019 року**.
- на протязі дії акційного тарифу “Максимальний” Абонент не має можливості переходу на
тарифний план з нижчою абонентською платою та швидкістю.
3. Максимальний термін підключення - напротязі 30 (тридцяти) робочих днів з дати подачі заявки
Абонентом.
4. Вартість акційного підключення діє протягом 30 (тридцяти) робочих днів з моменту подачі
заявки Абонентом.
5. Територія дії акції:
м. Херсон
с. Чорнобаївка
с. Степанівка
с. Зимівник
с. Комишани
с. Приозерне
м. Олешки
6. Строк дії акції — з 01 грудня 2018 року по 31 грудня 2018 року включно.
7. Дана акція не перетинається з акцією «Всім по 100 під Новий рік», але не впливає на програми
лояльності від ВІНЕР ТЕЛЕКОМ.
8. Провайдер залишає за собою право змінювати термін дії та умови акції без персонального
повідомлення учасників, шляхом оновлення інформації на сайті www.viner.net.ua .
* Щоб в повній мірі та ефективно використовувати швидкісні можливості тарифного плану “Максимальний”
рекомендуємо перевірити Ваше обладнання на відповідність наступним вимогам:
1. Ваш комп`ютер повинен бути оснащенний мережевим адаптером, що підтримує швидкість 1 Гбіт/с;
2. При використанні маршрутизатору (роутеру), переконайтеся що він підтримує швидкійсть 1 Гбіт/с;
3. Мережеві кабелі повинні бути розраховані на 1 Гбіт/с - потрібно використовувати 8-ми жильний кабель
"вита пара".
** з 01 листопада 2019 року Абонента автоматично буде переведено на стандартний тарифний план
“Максимальний”.

