
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

 «Підключись та заощаджуй 50% разом з UAINET» 

 
Ці правила визначають умови проведення Акції на спеціальних умовах (далі «Акція») 

1. Організатор Акції:  
1.1. Приватне Підприємство «ЮАІНЕТ», ЄДРПОУ 36523021, юридична особа, створена за 

законодавством України та зареєстрована за адресою: Україна, м. Ковель, вул. Косачів буд.8.,  

(надалі «Оператор») 

2. Цільова група учасників Акції 

2.1. Потенційні користувачі (споживачі), котрі звернулись до уповноважених представників 

Оператора, для отримання телекомунікаційних послуг: надання послуги доступу до мережі Інтернет / 

пакетів телепрограм; та бажають отримати дані послугу вперше за адресою, де протягом останніх 3-ох 

місяців такі послуги Оператором не надавались та які не підпадають під ВИНЯТКИ (Розділі 5.) 

3.Територія дії Акції 

3.1. Акція діє лише у багатоквартирних будинках, в населених пунктах: м. Ковель та смт. Люблинець 

за наявності технічної можливості ввімкнення. 

4.Суть Акції: 

4.1. Потенційному користувачу (споживачу), в період дії Акції надається можливість скористатись 

послугою доступу до мережі Інтернет та доступом до пакетів телепрограм з використанням цифрової 

технології* на спеціальних умовах вартості. 

Характеристики Акційного пакету «Підключись та заощаджуй 50% разом з UAINET» 
 

Назва акційного тарифного 

плану 

 

Наповнення послуги 

 

Назва аналогічного 

регулярного тарифного 

плану 

Акційна щомісячна 

вартість грн/ міс з 

ПДВ 

 

Період подання заявки  з 20.03.2017 по 31.03.2018 

Підключись та 

заощаджуй 50% разом з 

UAINET 

Інтернет та телебачення HD “100мбіт/с+ 100 ТВ каналів» 70,00 

Підключись та 

заощаджуй 50% разом з 

UAINET 

Інтернет та телебачення HD “100мбіт/с+ 190 ТВ каналів» 70,00 

* Пакет включає телепрограми в HD якості. Для перегляду телепрограм в HD якості на телевізорі необхідно спеціальне обладнання: TV 

приставка з підтримкою функції «FULL HD». 

 Цифрове телебачення- ОТТ-TV надається сервісом STARCARDS.TV  

4.2. Протягом здійснення доступу до запропонованого Акційного пакету «Підключись та заощаджуй 

50% разом з UAINET» Учасник Акції має право обрати будь-який з чинних доступних йому пакетів 

послуг на регулярних умовах,  але обрати знову Акційний пакет «Підключись та заощаджуй 50% 

разом з UAINET», після зміни його на інший пакет, користувач не може. 

5. Винятки 

5.1. Умови Акції не розповсюджуються на споживачів, котрі користувались телекомунікаційними 

послугами Оператора за адресою куди планується підключитись з використанням даної Акцією, 

протягом останніх 3-ох місяців до моменту подачі звернення на Акційний тарифний план. 

5.2. В Акції не можуть прийняти участь юридичні особи та фізичні особи-підприємці. 

6. Період проведення Акції 

6.1. Акція «Підключись та заощаджуй 50% разом з UAINET» проводиться з 20.03.2017 р. по 

31.12.2018 р. 
6.2. Період дії Акційних умов складає 5 місяців (включаючи місяць ввімкнення)  

       6.2.1. Для користувачів, які обрали Акційний пакет «Підключись та заощаджуй 50% разом з 

UAINET» в середині чи кінці календарного місяця – Акційні умови діятимуть до кінця поточного 

місяця та наступних 4 (чотири). 

6.3. В період дії акційних умов, Учасники не можуть скористатись запропонованими іншими Акціями 

Оператора, такими як: «5+1», «2 місяці в подарунок», «підключи друга та отримай 300грн».  

Після переходу з Акційного пакету «Весна HD» на регулярний тарифний план, вищезазначені Акції  стануть 

доступними. 

7. Перехід з Акційних умов на регулярні 

http://starcards.tv/


7.1. Після закінчення періоду дії Акційних умов, якщо користувачем самостійно не буде обрано 

регулярні умови надання послуги доступу до мережі Інтернет/ пакетів телепрограм «Інтернет+ТБ», 

його буде автоматично переведено на аналогічний за наповненням регулярний тарифний план. 

Пакет послуги доступу до мережі Інтернет/пакет телепрограм «Інтернет+ ТБ», вартістю згідно чинних 

тарифів на момент зміни умов надання послуги з акційних на регулярні: 

Назва регулярного тарифного плану Щомісячна вартість 

грн/міс з ПДВ 

"100 мбіт/с + 100 ТВ каналів" 175,00 

"100 мбіт/с + 190 ТВ каналів" 200,00 

8. Порядок та спосіб інформування про умови Акції. 

8.1. Інформування про умови Акції здійснюється шляхом розміщення цих Правил на веб-сайті 

Оператора www.uainet.net. 

9. Інші умови: 

9.1. Ці Правила включають в себе повні та вичерпні правила проведення Акції. У разі якщо які- 

небудь питання прямо не врегульовані Правилами, Оператор залишає за собою право приймати 

рішення з такого питання самостійно та на власний розсуд. Всі рішення Оператора є остаточними. 

9.2. Заміна Акційної пропозиції на будь-яку компенсацію, в тому числі грошову, не допускається. 

9.3. Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами, а також 

надає повну та безумовну згоду з ним. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника 

від належного виконання Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції. При цьому така 

особа не має права на одержання від Оператора будь-якої компенсації. 

9.4. Оператор 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 www.uainet.net 

9.5. Детальна інформація щодо умов проведення Акції доступна за телефоном контакт-центру 

Оператора:    (03352) 7-10-77  

(097) 697-05-85;  

(095) 030-23-66; 

(066) 829-30-35. 

http://www.uainet.net/
http://www.uainet.net/

