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                                        РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

                                             «ІНТЕРНЕТ У ПОДАРУНОК» 

 

1.ЦІЛЬОВА ГРУПА УЧАСНИКІВ АКЦІЇ 

1.1. Фізичні особи (споживачі), які не є абонентами послуги доступу до мережі Інтернет та ТБ 

підприємства та проживають за однією з адрес у місті Києві: м. Бровари, вул. Симоненка, 105, м. Бровари, 

вул. Симоненка, 107Б, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 26 корп 2. 

 

2. СУТЬ АКЦІЇ 

2.1. Фізичні особи (споживачі), що входять у цільову групу учасників акції (п.1.1) отримують можливість 

замовити послугу доступу до мережі Інтернет та ТБ на умовах акції. 

 

2.2. Суть акційної послуги – отримання послуги доступу до мережі Інтернет та ТБ (регулярного пакету 

«Безлім 100 + ТБ», «Безлім 200 + ТБ», «Безлім VIP + ТБ», «Безлім 100», «Безлім 200», «Безлім VIP») за 

акційною вартістю – 1,00 грн/місяць. 

 

2.3. Період проведення акції з 15.08.2021 по 30.09.2021. 

 

2.4. Фізичні особи (споживачі), що входять у цільову групу учасників акції (п.1.1) можуть замовити  

послугу доступу до мережі Інтернет та ТБ на умовах акції за телефоном Колл-центру ( 0 800 30 65 65), 

через сайт www.t-fibra.net, в Контакт-центрі (у відділах по роботі з абонентами) за адресою: с. Новосілки, 

вул. Приміська, 26, корпус 1, електронною поштою (help@t-fibra.net). 

 

2.5. Користувачі акційних додаткових послуг можуть відмовитись від них протягом дії акційних умов, 

та отримувати послугу доступу до мережі Інтернет та ТБ на регулярних умовах, відповідно до обраного 

пакету. 

 

2.6. Акційні вартість на  послугу доступу до мережі Інтернет та ТБ діє протягом 3-х місяців з моменту 

підключення. 

 

2.7. Після закінчення періоду дії акційних умов користувачам акційних пакетів послуга доступу до 

мережі Інтернет та ТБ надаватиметься відповідно до умов аналогічного за наповненням регулярного 

пакету. 

 

2.8. Додаткові послуги доступні на регулярних умовах, вартістю згідно з чинними 

тарифами/прейскурантами підприємства. 

 

3. ВИНЯТКИ 

3.1. Умови акції не розповсюджуються на юридичних осіб та фізичних – осіб підприємців. 

 

3.2. Умови акції не розповсюджуються на фізичних осіб, які були абонентами підприємства за 3 місяці 

до дати підключення до послуги доступу до мережі Інтернет та ТБ на умовах цієї акції. 
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