Умови акційної пропозиції «Приведи друга» для нових абонентів,
які підключаються до послуги з доступу до Інтернету від ТМ «Домашній
телеком»
1. Терміни та визначення:
1.1. Користувач - існуючий абонент підключений до послуги з доступу до Інтернету від ТМ «Домашній
телеком».
1.2. Потенційний споживач – будь-яка фізична особа, яка виявила бажання підключитися до послуги з
доступу до мережі Інтернет від ТМ «Домашній телеком».
1.3. Послуга – послуга з доступу до мережі Інтернет від ТМ «Домашній телеком».
2.

Умови акційної пропозиції поширюються на нових абонентів, які підключаються до послуги з
доступу до Інтернету (технологія Ethernet) від ТМ «Домашній телеком».

3. Умови акційної пропозиції.
3.1. Користувач, за рекомендацією якого Потенційний споживач укладе договір про надання
телекомунікаційних послуг з ПАТ «Подільська телефонна компанія «Мітел», буде отримувати
знижку на постійній основі від свого тарифного пакету у розмірі 10% від суми оплати Потенційного
споживача.
3.2. Чим більше Потенційних споживачів укладуть Договорів про надання телекомунікаційних послуг з
ПАТ «Подільська телефонна компанія «Мітел» за рекомендацією Користувача, тим більшу знижку
зможе отримувати Користувач. Кількість приведених Потенційних споживачів необмежена, однак
знижка не може перевищувати у сумі розмір абонентної плати Користувача, а також не може бути
отримана у грошовому еквіваленті.
3.3. Знижка буде зараховуватись на особистий рахунок Користувача від фактичних платежів
Потенційного споживача. Якщо Потенційний споживач не оплачує Послугу, знижка Користувачу
не надається.
3.4. Для того, щоб отримати знижку, Потенційний споживач під час укладення Договору має вказати
номер особового рахунку Користувача.
4. Вартість підключення:
4.1. Для багатоквартирних будівель - 1,20 грн. (з ПДВ 20%).
4.2. Для приватного сектору – встановлюється окремо, після погодження з Абонентом переліку та
вартості витратних матеріалів необхідних для організації підключення.
5. Територія дії акційної пропозиції.
5.1. Акційна пропозиція діє для абонентів фізичних осіб ПАТ «Подільська телефонна компанія «Мітел»
на всій території надання послуг Товариством.

6. Термін дії акційної пропозиції.
6.1. Акційна пропозиція діє з 01 вересня 2012 р. Термін дії акційної пропозиції необмежений.

7. Особливості.
7.1.Підключення можливе за наявності технічної можливості.

