
Додаток 1 до наказу ТОВ «ФРІНЕТ» 

17 листопада 2021 року № 17/11/21-02 
 
 

Регламент 

проведення акції  

 1. Цільова група проведення:     

1.1. Потенційні користувачі (нові абоненти) ТОВ «ФРІНЕТ» які звернулися       з 

22 листопада 2021 по 31 серпня 2022 року з метою підключення до мережі Інтернет в 

багатоповерхових будинках та не підпадають під Винятки, відповідно до Розділу 3 

цього Регламенту. 

2.  Суть акції: 

2.1 Для потенційних користувачів, що вказані у Розділі 1, які підключаються в 

період проведення акції на діючий тарифний план:  

 

Тарифний план для підключення фізичних осіб 
Швидкість доступу 

до українського 

сегменту мережі 

Інтернет 

Швидкість доступу 

до зарубіжного 

сегменту Інтернет  

Щомісячна 

абонентська плата, 

грн. (з ПДВ) 

до 100 Мбіт/с до 50 Мбіт/с 149 грн. 

додатково вводиться спеціальна акційна пропозиція, що передбачає користування 

акційним тарифним планом на протязі 3 (трьох) місяців з моменту підключення: 

 

Тарифний план для підключення фізичних осіб 
Швидкість доступу 

до українського 

сегменту мережі 

Інтернет 

Швидкість доступу 

до зарубіжного 

сегменту Інтернет  

Щомісячна 

абонентська плата, 

грн. (з ПДВ) 

до 100 Мбіт/с до 50 Мбіт/с 99 грн. 

        2.2. Для потенційних користувачів, що вказані у Розділі 1, які підключаються в 

період проведення акції на діючий тарифний план: 

 

Тарифний план для підключення фізичних осіб 
Швидкість доступу 

до українського 

сегменту мережі 

Інтернет 

Швидкість доступу 

до зарубіжного 

сегменту Інтернет  

Щомісячна 

абонентська плата, 

грн. (з ПДВ) 

до 100 Мбіт/с до 100 Мбіт/с 199 грн. 

 

додатково вводиться спеціальна акційна пропозиція, що передбачає користування 

акційним тарифним планом на протязі 6 (шести) місяців з моменту підключення: 

Тарифний план для підключення фізичних осіб 
Швидкість доступу 

до українського 

сегменту мережі 

Інтернет 

Швидкість доступу 

до зарубіжного 

сегменту Інтернет  

Щомісячна 

абонентська плата, 

грн. (з ПДВ) 

до 100 Мбіт/с до 100 Мбіт/с 149 грн. 



 

2.3. Після закінчення строку дії акційного тарифного плану, абонплата буде 

нараховуватись на загальних умовах, відповідно до обраного тарифного плану при 

підключенні.  

2.4. Абоненти, що обрали акційний тарифний план не мають права зміни 

обраного тарифного плану на будь-який інший протягом дії акційного періоду. 

2.5. Вартість підключення до мережі Інтернет визначається відповідно до 

обраного тарифного плану при підключенні.  

2.6. Умови вказаної акційної пропозиції дійсні виключно для фізичних осіб, які 

є новими абонентами ТОВ «ФРІНЕТ» та входять до зони обслуговування Дарницького 

і Деснянського центрів обслуговування абонентів міста Києва. 

2.7. Термін дії акції – до 31.08.2022 року включно. 

 

 

 

 

3. Винятки 

 

  3.1. Акційними умовами не можуть скористатися абоненти ТОВ «ФРІНЕТ»,            

які вже отримують телекомунікаційні послуги відповідно до умов публічного 

договору. 

 

3.2. Акційними умовами не можуть скористатись юридичні особи та фізичні 

особи-підприємці. 

 

3.3. Умови акції не розповсюджуються на потенційних користувачів які на 

момент звернення в центр обслуговування абонентів за два місяці до цього були 

абонентами ТОВ «ФРІНЕТ». 

 

 

 

 

 


