ДОДАТОК
ДО НАКАЗУ № 1316-П ВІД 08.08.2017
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «ВРОЖАЙ ЗНИЖОК»
1. ЦІЛЬОВА ГРУПА УЧАСНИКІВ АКЦІЇ
1.1. Потенційні користувачі у м. Черкаси, які звернулись у ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» (надалі Компанія)
для того, щоб підписатись/дізнатись умови підписки послуги доступу до пакетів телепрограм з
використанням цифрової технології, та бажають отримати послугу за адресою, за якою
протягом останніх 3-х календарних місяців* послуги доступу до пакетів телепрограм/
«ТБ+Інтернет» Компанією не надавались, та які не підпадають під ВИНЯТКИ (Розділ 3).
1.2. Потенційні користувачі у м. Черкаси, які звернулись у Компанію 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).
1.3. Потенційні користувачі у м. Черкаси, 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).
1.4. Потенційні користувачі у м. Черкаси, 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* послуги доступу до Інтернету/ «ТБ+Інтернет» Компанією не надавались, та бажають
замовити її підключення на території, де надати швидкість доступу до Інтернету, що перевищує
20 Мбіт/с немає технічної можливості, 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 послуги доступу до пакетів телепрограм з використанням цифрової
технології, що вказаний у п. 1.1, в період дії акції отримує можливість замовити акційний план
підписки (табл. 1).
Таблиця 1
Акційні плани підписки послуги доступу до пакетів телепрограм з використанням
цифрової технології*

Код

CK_1459**
CK_1460**
CK_1461**

Наповнення послуги
Доступ до пакетів
Назва
Назва та код
телепрограм
акційного
аналогічного
Назва основного пакету
пакету
регулярного пакету
телепрограм, який
включено до акційного
пакету
Підключення у період з 01.08.2017 р. по 31.08.2017 р.
Врожай ТБ
Оптимальний
Оптимальний (CK_634)
Підключення у період з 01.09.2017 р. по 30.09.2017 р.
Врожай ТБ
Оптимальний
Оптимальний (CK_634)
Підключення у період з 01.10.2017 р. по 31.10.2017 р.
Врожай ТБ
Оптимальний
Оптимальний (CK_634)

Акційна
щомісячна
вартість, грн/міс
з ПДВ

80,00
80,00
80,00

* Надання послуги користувачам акційних планів підписки відбувається відповідно до умов, які діють для аналогічних за
наповненням регулярних планів підписки. («Тарифів на плани підписки послуги доступу до пакетів телепрограм»)
** Пакет включає в себе надання в користування обладнання SD ТВ тюнер.

2.2. Потенційний користувач, що вказаний у п. 1.2, в період дії акції отримує можливість замовити
акційний Інтернет-пакет послуги доступу до Інтернету (табл. 2).
Таблиця 2
Акційні пакети послуги доступу до Інтернету*
Назва
Акційна
Швидкість до
акційного
Назва та код аналогічного
щомісячна
Download/
Код
регулярного пакету
вартість, грн/міс
ІнтернетUpload, Кбіт/с
з ПДВ
пакету
CK_1462
CK_1463
CK_1464
CK_1465
CK_1466
CK_1467

Підключення у період з 01.08.2017 р. по 31.08.2017 р.
Врожай 100
102400/102400
Комфортний 100 (CK_137)
Врожай 60
61440/61440
Оптимальний 60 (CK_138)
Підключення у період з 01.09.2017 р. по 30.09.2017 р.
Врожай 100
102400/102400
Комфортний 100 (CK_137)
Врожай 60
61440/61440
Оптимальний 60 (CK_138)
Підключення у період з 01.10.2017 р. по 31.10.2017 р.
Врожай 100
102400/102400
Комфортний 100 (CK_137)
Врожай 60
61440/61440
Оптимальний 60 (CK_138)

80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00

* 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»)

2.3. Потенційний користувач, що вказаний у п. 1.3, в період дії акції отримує можливість замовити
акційний пакет послуги «ТБ+Інтернет» з використанням цифрової технології (табл. 3).
Таблиця 3
Акційні пакети послуги «ТБ+Інтернет»*

Код

CK_1468***
CK_1469**

CK_1470***
CK_1471**

CK_1472***
CK_1473**

Наповнення послуги
Доступ до пакетів
Доступ до
Назва та код
телепрограм
Інтернету
Назва
аналогічного
Назва
основного
акційного
регулярного
пакету
Швидкість до
пакету
пакету
телепрограм, який
Download/
включено до
Upload, Кбіт/с
акційного пакету
Підключення у період з 01.08.2017 р. по 31.08.2017 р.
Воля Smart HD +
Врожай Smart
Воля Smart HD
102400/102400
100 Мбiт/c
HD + 100
(CK_2183)
Врожай HD +
Воля HD + 100
Стартовий HD
102400/102400
100
Мбiт/c (CK_2186)
Підключення у період з 01.09.2017 р. по 30.09.2017 р.
Воля Smart HD +
Врожай Smart
Воля Smart HD
102400/102400
100 Мбiт/c
HD + 100
(CK_2183)
Врожай HD +
Воля HD + 100
Стартовий HD
102400/102400
100
Мбiт/c (CK_2186)
Підключення у період з 01.10.2017 р. по 31.10.2017 р.
Воля Smart HD +
Врожай Smart
Воля Smart HD
102400/102400
100 Мбiт/c
HD + 100
(CK_2183)
Врожай HD +
Воля HD + 100
Стартовий HD
102400/102400
100
Мбiт/c (CK_2186)

Акційна
щомісячна
вартість,
грн/міс з
ПДВ

89,00
89,00

99,00
89,00

99,00
89,00

* 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.

2.4. Потенційний користувач, що вказаний у п. 1.4, в період дії акції отримує можливість замовити
акційний пакет послуги «ТБ+Інтернет» з використанням цифрової технології (табл. 4).
Таблиця 4
Акційні пакети послуги «ТБ+Інтернет»*

Код

CK_1474**

CK_1475**

CK_1476**

Наповнення послуги
Доступ до пакетів
Доступ до
телепрограм
Інтернету
Назва
Назва основного
Назва та код аналогічного
Швидкість
акційного
пакету
регулярного пакету
до
пакету
телепрограм,
Download/
який включено
Upload,
до акційного
Кбіт/с
пакету
Підключення у період з 01.08.2017 р. по 31.08.2017 р.
Врожай HD
Воля HD + 20 Мбiт/c
Стартовий HD
20480/20480
+ 20
(CK_2184)
Підключення у період з 01.09.2017 р. по 30.09.2017 р.
Врожай HD
Воля HD + 20 Мбiт/c
Стартовий HD
20480/20480
+ 20
(CK_2184)
Підключення у період з 01.10.2017 р. по 31.10.2017 р.
Врожай HD
Воля HD + 20 Мбiт/c
Стартовий HD
20480/20480
+ 20
(CK_2184)

Акційна
щомісячн
а
вартість,
грн/міс з
ПДВ

89,00

89,00

89,00

* 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.

2.5. Протягом здійснення доступу до пакету послуги доступу до телепрограм/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. В акції не можуть прийняти участь юридичні особи та фізичні особи-підприємці.
4. ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
4.1. Акція проводиться з 01.08 2017 р. по 31.10.2017 р.
4.2. Період дії акційних умов:
4.2.1. Для користувачів, які обрали акційні умови з 01.08.17 р. по 31.08.17 р. - по 30.11.2017 р.
4.2.2. Для користувачів, які обрали акційні умови з 01.09.17 р. по 30.09.17 р. - по 31.01.2018 р.
4.2.3. Для користувачів, які обрали акційні умови з 01.10.17 р. по 31.10.17 р. - по 28.02.2018 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 пакетів телепрограм/послуги доступу до
Інтернету/послуги «ТБ+Інтернет», його буде автоматично переведено на аналогічний за
наповненням регулярний план підписки/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 плани підписки послуги доступу до пакетів телепрограм», «Тарифів
на Інтернет-пакети послуги доступу до Інтернету», «Тарифів на пакети послуги «ТБ+Інтернет»).

