Умови проведення весняної акційної пропозиції «Весняні подарунки» технологія Ethernet
1. Умови акції поширюються на осіб, бажаючих підключитися до мережі Інтернет (технологія
Ethernet, які раніше не були абонентами (не отримували послуги) роздрібного сегменту під торговою
маркою «ДОМАШНІЙ ТЕЛЕКОМ».
2. Кожен бажаючий підключитися до послуги з доступу до мережі Інтернет по технології Ethernet під
торговою маркою «ДОМАШНІЙ ТЕЛЕКОМ» сплачує вартість підключення 1 грн. 20 коп. (з урахуванням ПДВ
20%)*.
3.Фізичні особи, що підключаться з 20.05.2013р. по 31.05.2013р. включно до тарифних планів, що
вказані в таблиці (нижче) та передплаті їх за наступною схемою:
• для тарифних планів: Ритм (№30), №20 – за 4 місяці;
•

для тарифних планів: Енергія (№31), №21 – за 3 місяці;

•

для тарифних планів: Свобода (№32), №26, №36, №37 – за 2 місяці;

мають можливість отримати wi – fi роутер на період користування послугами відповідно до
Договору як кінцевий пристрій, при умові, що абонент не буде змінювати тарифний план протягом 6
(шести) місяців з моменту підключення до акції. У разу переходу абонента на інший тарифний план
до закінчення 6 (шести) місяців - абонентна плата, оплачена авансом, не повертається.
4. З моменту підключення до акції wi – fi роутер переходить у власність Абонента.
5. Участь в акції беруть наступні тарифні плани:

№ тарифного плану

Щомісячна абонентська
плата, грн без ПДВ

Щомісячна абонентська
плата, грн з ПДВ 20%

Обсяг послуг

Швидкість доступу до
мережі Інтернет, Mбіт/c

для багатоквартирного сектору
30 Ритм

62,50

75,00

31 Енергія

79,17

95,00

32 Свобода

104,17

125,00

Без обмеження
трафіку
Без обмеження
трафіку
Без обмеження
трафіку

до 100

до 40
до 70

для приватного сектору
20

62,50

75,00

Без обмеження
трафіку

до 15

21

83,33

100,00

Без обмеження
трафіку

до 30

26

100,00

120,00

Без обмеження
трафіку

до 50
до 80
до 100

36

125,00

150,00

Без обмеження
трафіку

37

150,00

180,00

Без обмеження
трафіку

6. Форма розрахунків – передоплата, за умови внесення коштів на особовий рахунок.
7. Спосіб оформлення відносин з абонентом – погодження абонентом умов договору про надання
телекомунікаційних послуг.
8. Первинний платіж – включає в себе: щомісячну абоненту плату відповідно п.3 цих Умов та вартість
підключення з урахуванням п. 2 цих Умов.
9. Вартість зміни тарифного плану на тарифний план з більшим розміром абонентної плати – плата
не передбачена.
10. Вартість зміни тарифного плану на тарифний план з меншим розміром абонентної плати –
складає 30,00 грн. (з урахуванням ПДВ 20%).
11. Розрахунковий період - період дії акційної пропозиції з урахуванням положень п. 3 цих Умов, з
першого по останній день строку дії акційної пропозиції.
12. Порядок розрахунків (оплати замовлених Послуг) – внесення абонентної плати на свій Особовий
рахунок шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ПАТ «Подільська телефонна
компанія «Мітел». Детальніше про порядок, умови оплати Послуг вказано на зовнішньому сайті: www.mitelua.com в розділі «Оплата».

13. Відмова від користування послугами – згідно умов договору про надання телекомунікаційних
послуг.
14. Строки оплати – передплата послуг згідно акційної пропозиції на весь період дії акційної
пропозиції.
15. Підключення згідно акційної пропозиції можливе за наявності технічної можливості підключення
оператором.
16. Акція діє в усіх містах Хмельницький, Старокостянтинів, де є можливість підключення до
мережі Інтернет під торговою маркою «ДОМАШНІЙ ТЕЛЕКОМ» та за наявності технічної можливості
застосування акційних умов.
17. Фактична швидкість доступу до Інтернет – ресурсів може відрізнятися і залежить від
можливих обмежень кінцевих ресурсів, маршрутизації даних і можливостей кінцевого обладнання
Абонента.
* Вартість підключення у багатоквартирних будинках. Для приватного сектору – встановлюється окремо за
погодженням з Абонентом переліку та вартості витратних матеріалів необхідних для організації
підключення до мережі доступу Інтернет.

