Умови акційної пропозиції «12 місяців»
технологія Ethernet
1. Умови акційної пропозиції поширюються на нових абонентів – фізичних осіб,
бажаючих підключити послугу з доступу до Інтернету від ПП «Мейнстрім».
2. Вартість підключення до акційних тарифних планів для нових абонентів складає 1
грн. (з ПДВ)*.
3. Всі, хто підключиться до акційної пропозиції «12 місяців» у період, вказаний у п. 4
цього Додатку, отримають можливість користуватися послугою з доступу до
Інтернету до 31.12.2017 року з дати підключення до акційної пропозиції за наступним
акційним тарифним планом:
Назва тарифного
плану

Абонентна плата,
грн. (з ПДВ 20%)

Обсяг послуг

Швидкість доступу
до мережі Інтернет,
Mбіт/c

«12 місяців»

99,00

Без обмежень
трафіку

до 100

4. Строк підключення до акційної пропозиції – з 01.12.2016 по 28.02.2017 р.
5. Форма розрахунків – передоплата, за умови внесення грошових коштів на особовий
рахунок Абонента.
6. Спосіб оформлення відносин з абонентом – погодження абонентом умовам публічного
договору про надання телекомунікаційних послуг згідно наказу № 2 від 01.04.2015 року.
7. Територія продажу послуги – абоненти міста Нікополь та Покров при наявності
технічної можливості підключення до послуги Інтернету за технологією Ethernet.
8. Первинний платіж – включає в себе: абоненту плату на період дії акційної пропозиції,
вартість підключення з урахуванням п. 2 даного Додатку до наказу. Первинний платіж
сплачується Абонентом в порядку передплати.
9. Вартість користування додатковим обладнанням – додаткове обладнання не надається.
10. Вартість зміни тарифного плану на тарифний план з більшою абонентною платою –
плата не передбачена.
11. Порядок розрахунків (оплати замовлених Послуг) – внесення абонентної плати на свій
особовий рахунок шляхом перерахування грошових коштів у безготівковій формі на
поточний рахунок ПП «Мейнстрім». Детальніше про порядок, умови оплати Послуг
вказано на зовнішньому сайті: http://nikopol.net/ в розділі «Способи оплати».
12. Відмова від користування послугами – згідно умов публічного договору про надання
телекомунікаційних послуг.

13. Строки оплати – передоплата послуг згідно акційної пропозиції з урахуванням п. 4
даного Додатку.
14. Після закінчення строку дії акційної пропозиції абоненти будуть автоматично
переведенні на наступний тарифний план:

Назва тарифного
плану
Максі

Абонентна плата,
грн. (з ПДВ 20%)

Обсяг послуг

Швидкість доступу
до мережі Інтернет,
Mбіт/c

119,00

Без обмежень
трафіку

до 100

15. Підключення можливе за наявності технічної можливості підключення оператором.
16. Фактична швидкість доступу до Інтернет – ресурсів може відрізнятися і залежить
від можливих обмежень кінцевих ресурсів, маршрутизації даних і можливостей
кінцевого обладнання Абонента.
17. Оператор залишає за собою право змінювати умови акції на власний розсуд та в
любий час.
* 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.

