
 
ДОДАТОК №1 

ДО НАКАЗУ №638-П ВІД 11.07.2022 
 

РЕГЛАМЕНТ ДІЇ АКЦІЇ «РІЧНИЙ ОНЛАЙН PRO» 

1. МЕТА АКЦІЇ 

1.1.Мета акції – інформування потенційних абонентів щодо послуг ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», залучення нових абонентів (фізичних осіб) в ТОВ 

«ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» та збільшення абонентної бази. 

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ 

2.1.Нові абоненти (фізичні особи), які звернулись у Компанію для того, щоб підписатись/дізнатись умови підписки послуги доступу до 

Інтернету, рухомого (мобільного) телефонного зв’язку за адресою: 

2.1.1. за якою протягом останніх 3-х календарних місяців телекомунікаційні послуги Компанією не надавалась, та які не підпадають під 

ВИНЯТКИ (Розділ 3); 

2.1.2. у будинку, який має статус гуртожитку, за якою протягом останнього календарного місяця послуги Компанією не надавались, та які 

не підпадають під ВИНЯТКИ (Розділ 3).  

3. ВИНЯТКИ 

3.1.Умови акції не розповсюджуються на тих, хто був користувачем телекомунікаційних послуг Компанії протягом: 

- останніх 3-х місяців до моменту початку акції; 

- за адресою надання послуги будинок має статус гуртожитку протягом останнього календарного місяця до моменту початку акції. 

3.2.Умови акції не розповсюджуються на тих, хто був користувачем телекомунікаційних послуг Компанії більш ніж протягом останніх 3-х 

місяців до моменту початку акції та має заборгованість перед Компанією за надані раніше послуги, до моменту погашення даної 

заборгованості. 

3.3.В акції не можуть прийняти участь юридичні особи та фізичні особи-підприємці. 

4. ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

- у містах: Біла Церква, Дніпро, Новомосковськ, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Київ, Краматорськ, Кременець, Кривий Ріг, 

Кропивницький, Луцьк, Львів, Обухів, Полтава, Путивль, Рівне, Суми, Тернопіль, Трускавець, Українка, Фастів,  Харків, 

Хмельницький, Черкаси, Чернівці, Стебник. 

- селищах міського типу: Добротвір, Солоницівка. 

 

5. ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ  



 
5.1. Акція проводиться з 01.08.2022 р. по 31.08.2022 р. 

5.2. Період дії акційних умов: 360 днів з дати активації. 

 

6. СУТЬ АКЦІЇ 

6.1.Потенційний користувач, що вказаний у п. 2.1, в період дії акції отримує можливість замовити акційний пакет послуги доступу до 

Інтернету, рухомого (мобільного) телефонного зв’язку (табл. 1) 

Таблиця 1 

Акційні пакети послуги доступу до Інтернету, рухомого (мобільного) телефонного зв’язку* 

Населений пункт Код 

Назва акційного пакету 

послуги «доступу до 

Інтернету, рухомого 

(мобільного) телефонного 

зв’язку» 

Мобільний зв’язок 

Наповнення послуги 
Назва та код 

аналогічного 

регулярного 

пакету 

Акційна 

плата за 

пакет, грн/30  

календарних 

днів1 

Доступ до Інтернету, 

фіксованого зв’язку 

Швидкість до Download/ 

Upload, Кбіт/с 

  Підключення у період з 01.08.2022 р. по 31.08.2022 р. 

за технологією Ethernet/Docsis 

Дніпро,  Новомосковськ, Добротвір, 

Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, 

Краматорськ, Кременець, Кривий Ріг, 

Кропивницький, Луцьк, Львів, Обухів, 

Полтава, Путивль, Рівне, смт. Солоницівка, 

Суми, Тернопіль, Трускавець, смт. 

Стебник, Українка, Харків, Хмельницький, 

Черкаси, Чернівці, Київ, Фастів 

G_1561 Річний Онлайн PRO (100) 

750 хвилин на всі напрямки 

по Україні 

10 ГБ інтернету 4.5G 

Docsis                     
102400/10240 

Ethernet                    
102400/102400 

Інтернет всюди 

плюс 265 (100 

Мбіт/с) (G_2002) 

149,00 

за технологією Ethernet 

Житомир, Кропивницький, Рівне, 

Солоницівка, Тернопіль, Харків, 

Хмельницький, Черкаси, Чернівці 
G_1562 Річний Онлайн PRO (500) 

750 хвилин на всі напрямки 

по Україні 

10 ГБ інтернету 4.5G 

512000/512000 

Інтернет всюди 265 

(500 Мбіт/с) 

(G_2004) 

149,00 

за технологією Docsis 

Біла Церква, Добротвір, Запоріжжя, Київ, 

Кременець, Кропивницький, Луцьк, Львів, 

Тернопіль, Чернівці 

G_1563 Річний Онлайн PRO (200) 

750 хвилин на всі напрямки 

по Україні 

10 ГБ інтернету 4.5G 

204800/15360 

Інтернет всюди 265 

(200 Мбіт/с) 

(G_2003) 

149,00 

* Надання послуги користувачам акційного пакету послуги доступу до Інтернету, рухомого (мобільного) телефонного зв’язку відбувається відповідно до умов, які діють для аналогічного за наповненням 
регулярного пакету послуги доступу до Інтернету, рухомого (мобільного) телефонного зв’язку («Тарифів на послуги доступу до Інтернету, рухомого (мобільного) телефонного зв’язку») 
1 Акційна плата за пакет грн./30 календарних днів включає всі податки. 

 
 

6.2. Цей Регламент може бути змінений та/або доповнений Компанією протягом всього періоду проведення даної акції та періоду дії акційних 

умов. Компанія залишає за собою право призупиняти, відновлювати чи припиняти проведення цієї акції та змінювати/припиняти період 

дії акційних умов  у будь-який момент. 



 
6.3.Протягом здійснення доступу до пакету послуги доступу до Інтернету, рухомого (мобільного) телефонного зв’язку за акційною 

пропозицією учасник акції має право обрати будь-який з чинних доступних йому пакетів послуг на акційних/регулярних умовах, але обрати 

знову акційний пакет послуг за умовами акції «Екстра онлайн», після зміни його на інший пакет, користувач не може. 

6.4.Після закінчення періоду дії акційних умов, якщо користувачем самостійно не буде обрано регулярні умови надання послуги доступу до 

Інтернету, рухомого (мобільного) телефонного зв’язку його буде автоматично переведено на аналогічний за наповненням регулярний пакет 

послуги доступу до Інтернету, рухомого (мобільного) телефонного зв’язку вартістю згідно чинних тарифів на момент зміни умов надання 

послуги з акційних на регулярні («Тарифів на послуги доступу до Інтернету, рухомого (мобільного) телефонного зв’язку»). 


