РЕГЛАМЕНТ НАДАННЯ АКЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ «WI-FI роутер»
Ці правила визначають умови надання послуги «WI-FI роутер» на спеціальних умовах (далі «Послуга»)

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 /Абоненти, котрі звернулись до уповноважених представників Оператора,
для отримання телекомунікаційних послуг: надання послуги доступу до мережі Інтернет, та ті що вже
отримують послугу доступу до мережі Інтернет від Оператора, та не підпадають під винятки то
обмеження ( Розділі 5. та таб.1)
3.Територія дії Акції
3.1.Акція діє у багатоквартирних будинках та приватному секторі, в населених пунктах:
м. Ковель, Люблинець, Зелена, Воля Ковельсьска, Колодниця, Білин Скулин, Стеблі, Велицьк,
Мельниця, Байківці, Радошин, Битень, Кухарі, Нужель, Бруховичі Ковельського району Волинської
області
4. Умови проведення Акції:
4.1. Потенційному користувачу /Абоненту, надається можливість скористатись послугою «WI-FI
роутер», що забезпечує отримання Абонентом послуги доступу до мережі інтернет за допомогою
технології Wi-Fi.
4.2. Вартість підключення послуги «WI-FI роутер» становить 500,00 грн., 600 грн., 1100 грн з ПДВ. В
залежності від обраної моделі, що пропонується Абонентам.
Ці кошти сплачуються Абонентом на особовий рахунок та повертаються Оператором у розмірі 10 грн.
щомісяця протягом періоду, до моменту виплати повної вартості Послуги. Кошти не підлягaють
поверненню у вигляді готівки.
Перелік обладнання та технічні характеристики:
(таб.1)

Назва обладнання

TOTOLINK N300RT

TP-Link TL-WR845N

HUAWEI WiFi
WS5200

Технічні характеристики
бездротовий маршрутизатор, який
відповідає стандартам IEEE 802.11n і
забезпечує швидкість передавання на
частоті 2,4 ГГц до 300 Мбіт/с. Виготовлено
у стильному мінімалістському
пластмасовому корпусі білого кольору з
одним WAN-портом для під'єднання до
мережі провайдера і 4 LAN-портами для
об'єднання пристроїв локальної мережі.
WAN порт: Ethernet
Частота роботиы Wi-Fi: 2.4 ГГц
Стандарти Wi-Fi: 802.11b (Wi-Fi 1)
802.11g (Wi-Fi 3)
802.11n (Wi-Fi 4)
Максимальна швидкість: 300 Мбіт/с
Кількість LAN портів: 4 x LAN порти
Швидкість LAN портів: 100 Мбіт/с
Частота роботи Wi-Fi:
5 ГГц + 2.4 ГГц (дводіапазонний);
Інтерфейси: 1 x RJ-45 WAN
3 x RJ-45 LAN
Швидкість LAN портів 1 Гбіт/с;
WAN-порт: Ethernet;
Стандарт зв'язку Wi-Fi:
802.11b/g/a, 802.11n,

Вартість
підключення
послуги, грн

Обмеження
Для Абонентів
багатоповерхівок

500.00

600.00

1100,00

Для абонентів
багатоповерхівок
та приватного
сектору (п.3.1.)

Для Учасників
Акції
«ШАЛЕНА
ВЕСНА»

Wi-Fi 5 (802.11ac)
Швидкість Wi-Fi: 1167 Мбіт/сек.
4.3. Пропозиція дійсна за умови наявності роутера.
4.4. Повторне замовлення Послуги за особовим рахунком, можливе:
- на вищеперерахованих умовах після повного повернення коштів в повному обсязі за замовлену
Абонентом попередню пропозицію.
- у випадку, якщо за певних обставин, Абонент бажає повторно скористатись послугою «WI-FI
роутер», а термін попередньої пропозиції не сплинув, та кошти продовжують нараховуватись на
особовий рахунок Абонента, останній має право скористатись повторною послугою, але за умов, що
нарахування коштів у розмірі 10 грн. за повторною пропозицією не здійснюватиметься!
5. Винятки
5.1. Даною пропозицією не можуть скористатись юридичні особи та фізичні особи-підприємці. (бізнес
користувачі).
6. Період надання Послуги
Послуга являється безстроковою та діє за наявності обладнання.
8. Порядок та спосіб інформування про умови Акції.
8.1. Інформування про умови надання Послуги здійснюється шляхом розміщення цих Правил на вебсайті Оператора www.uainet.net.
9. Інші умови:
9.1. Ці Правила включають в себе повні та вичерпні правила надання Послуги. У разі якщо якінебудь 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. Скориставшись Акційною Послугою, Учасник підтверджує факт ознайомлення з цими
Правилами, а також надає повну та безумовну згоду з ним в момент замовлення та сплати вартості
Послуги.
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.

