Додаток № 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Директора
ТОВ «ДЕЛЬТА-НЕТ»
№ ___ від ____________р.
_________________А.М. Скоробагатько

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
«Осінь-2017»
1. Організатором та Виконавцем Акції є ТОВ «ДЕЛЬТА-НЕТ».
2. Період проведення Акції: 01.09.2017 р. - 30.11.2017 р.
3. Умови Акції: У період з 01.09.2017 року по 30.11.2017 року новий абонент, який
укладає договір про надання телекомунікаційних послуг (надалі – Договір) з ТОВ «ДЕЛЬТАНЕТ» на умовах тарифного плану «Анлім-максі. Осінь-2017» та вносить оплату в розмірі 299
грн. (двісті дев’яносто дев’ять грн. 00 коп.) отримує послугу Інтернет на умовах тарифного
плану «Анлім-максі. Осінь-2017» (до 100 Мбіт/с Світ та Україна) на 5 місяців за 0,20 (нуль
грн. 20 копійок) грн. на місяць.
Оплата в розмірі 299,00 грн. включає в себе: абонентську плату за доступ до мережі Інтернет
за тарифним планом «Анлім-максі. Осінь-2017» (до 100 Мбіт/с Світ та Україна) в розмірі 0,20
грн. на місяць протягом 5 місяців, одноразову плату за підключення до мережі «ДЕЛЬТАНЕТ» в розмірі 298,00 грн.
Термін дії тарифного пакету «Анлім-максі.Осінь-2017» за умовами Акції становить:
- для абонентів, які уклали договір з 01.09.2017 р. до 30.09.2017 р. - з моменту підключення
до 31.01.2018 року;
- для абонентів, які уклали договір з 01.10.2017 р. до 31.10.2017 р. - з моменту підключення
до 28.02.2018 року;
- для абонентів, які уклали договір з 01.11.2017 р. до 30.11.2017 р. - з моменту підключення
до 31.03.2018 року.
Абонент має підключитися до мережі «ДЕЛЬТА-НЕТ» протягом 14 календарних днів з моменту укладення договору.
Протягом періоду отримання послуг за умовами Акції Абонент:
- має право змінити обсяг послуг (перейти на будь-який інший тарифний план Провайдера);
- не має права призупинити дію укладеного договору.
Після закінчення дії акційних умов, якщо Абонент не заявить про зміну тарифного плану, він
автоматично переводиться на тарифний план «Анлім-максі» за діючими тарифами
Провайдера.
Якщо абонент, який уклав договір в період дії Акції, відмовляється від послуг ТОВ
«ДЕЛЬТА-НЕТ», внесена абонентом оплата не повертається.
4. Учасники Акції.
Взяти участь в Акції мають право абоненти, які уклали договір про надання
телекомунікаційних послуг з ТОВ «ДЕЛЬТА-НЕТ» на умовах тарифного плану «Анлім-максі.
Осінь-2017» в період проведення Акції та виконали умови Акції щодо внесення оплати за
підключення до мережі «ДЕЛЬТА-НЕТ» та передоплати за послуги.

Учасниками Акції не можуть бути:
- особи, які не досягли віку 18 років;
- співробітники ТОВ «ДЕЛЬТА-НЕТ»;
- особи, які не брали участь в даній Акції в період її проведення та не виконали умови
Акції;
- абоненти ТОВ «ДЕЛЬТА-НЕТ», які вже отримують послуги або отримували послуги
протягом останніх 6-ти місяців;
- бізнес-користувачі (юридичні особи, фізичні особи-підприємці, самозайняті особи, а
також особи, які використовують Інтернет в процесі здійснення господарської діяльності).
5. Механізм проведення Акції:
Для отримання можливості отримувати послуги на умовах Акції Абонент має укласти
договір про надання телекомунікаційних послуг з ТОВ «ДЕЛЬТА-НЕТ» з 01.09.2017 р. по
30.11.2017р., здійснити передоплату за користування послугою Інтернет у розмірі 1,00 грн.
(одна гривня 00 копійок) та оплатити вартість підключення до мережі «ДЕЛЬТА-НЕТ» у
розмірі 298,00 грн. (двісті дев’яносто вісім гривень 00 копійок).
На період дії акційних умов з Абонентом укладається додаткова угода. Після закінчення дії
акційних умов, якщо абонент не заявить про зміну тарифного плану, він продовжує
отримувати послуги згідно з обраним тарифним планом «Анлім-максі» на підставі діючих
тарифів Провайдера.

