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РЕГЛАМЕНТ     ПРОВЕДЕННЯ    АКЦІЇ     «СПЛАЧУЙ МЕНШЕ» 

 

1. ЦІЛЬОВА ГРУПА УЧАСНИКІВ АКЦІЇ 

Цільова група учасників акції: всі абоненти, які користуються пакетами послуги 

доступу до інтернет та/або пакетами послуги доступу до інтернет і сервісу Di-

van.TV та не підпадають під ВИНЯТКИ (розділ 4). 

2. СУТЬ АКЦІЇ 

Будь-який абонент, який користується пакетом послуги доступу до інтернет 

та/або пакетом послуги доступу до інтернет і сервісу Divan.TV, що вказаний у 

п. 1 та який не підпадає під ВИНЯТКИ (розділ 3), в період дії акції отримує мо-

жливість замовити акційний план сплати за послуги «Сплачуй менше». 

З цією метою формуються та пропонуються абонентам акційні плани сплати за 

послуги, якими користується абонент  (табл.1): 

Таблиця 1. Акційні плани сплати послуг: 

Назва ак-

ційних 

планів пі-

дписки 

Необхідна 

сума коштів 

на особис-

тому раху-

нку абонен-

та 

Вартість 

Акційного 

плану спла-

ти за послу-

ги 

Термін кори-

стування по-

слугами за 

акційною ці-

ною 

Знижка, 

яку 

отримує 

абонент 

Сплачуй мен-

ше 15 

Не менш ніж 

сума вартос-

ті двох та-

рифних пла-

нів, якими 

користується 

абонент з 

урахуванням 

знижки у 

15% 

 

Сума вартості 

двох тарифних 

планів, якими 

користується 

абонент з ура-

хуванням зниж-

ки у 15% 

 

 

 

 

 

2 місяці 

15 % від-

сотків від 

регулярної 

вартості 

тарифного 

плану 

Сплачуй мен-

ше 20 

Не менш ніж 

сума вартос-

ті трьох та-

рифних пла-

нів, якими 

користується 

абонент з 

урахуванням 

знижки у 

20% 

Сума вартос-

ті трьох та-

рифних пла-

нів, якими 

користується 

абонент з 

урахуванням 

знижки у 

20% 

3 місяці 

20 % від-

сотків від 

регулярної 

вартості 

тарифного 

плану 



Сплачуй мен-

ше 25 

Не менш ніж 

сума вартос-

ті шести та-

рифних пла-

нів, якими 

користується 

абонент з 

урахуванням 

знижки у 

25% 

Сума вартос-

ті шести та-

рифних пла-

нів, якими 

користується 

абонент з 

урахуванням 

знижки у 

25% 

6 місяців 

25 % від-

сотків від 

регулярної 

вартості 

тарифного 

плану 

 

Активація акційної пропозиції сплати за послуги проводиться абонентом через 

особистий кабінет самостійно або при зверненні в кол-центр або центр обслуго-

вування абонентів співробітником компанії. 

 

Після завершення дії акційної пропозиції сплати за послуги абонент автоматич-

но переводиться на регулярні умови сплати за послуги відповідно до тарифного 

плану. 

 

Якщо протягом користування акційною пропозицією сплати за послуги учасник 

акції обере інший тарифний план, відмінний за вартістю від тарифного плану, 

який він мав на момент сплати за акційним планом сплати за послуги, дія акцій-

ного плану сплати за послуги припиняється, та абонент переводиться на регуля-

рні умови користування послугами. При цьому кошти, стягнуті за користування 

акційною пропозицією сплати за послуги, не повертаються.  

 

3. ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

     Акція проводиться з 01.08.2014 р. по 31.08.2014 р. 

 

4. ВИНЯТКИ 

Умови акції не розповсюджуються на абонентів, які користуються іншими ак-

ційними пропозиціями, пов’язаними зі знижкою платежів за користування пос-

лугами доступу до інтернет та/або пакетами послуги доступу до інтернет і сер-

вісу Divan.TV. 

Умови акції не розповсюджуються на абонентів у м. Севастополь та м. Симфе-

рополь. 

В акції не можуть прийняти участь юридичні особи та фізичні особи -

підприємці. 
 


