
Додаток № 1
ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Директора 
ТОВ «САНЛАЙН.НЕТ.ЮА»

№ ___ від __.05.2017р.
_________________А.М. Скоробагатько

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 
«Підключай яскраве літо!»

1. Організатором та Виконавцем Акції є ТОВ «САНЛАЙН.НЕТ.ЮА».
2. Період проведення Акції: 01.06.2017 р. – 31.08.2017 р.
3. Умови Акції. У період з 01.06.2017 року по 31.08.2017 року новий абонент, який укладає
договір  про надання  телекомунікаційних  послуг  з  ТОВ «САНЛАЙН.НЕТ.ЮА» на умовах
тарифного плану «Легке літо-2017» отримує послугу доступу до мережі Інтернет (100 Мбіт/с
Україна, 50 Мбіт/с Світ) вартістю 50,00 (п’ятдесят) гривень на місяць з моменту підключення
до 31.12.2017р.

Абонент  має  підключитися  до  мережі  «САНЛАЙН.НЕТ.ЮА»  протягом  14
календарних днів з моменту укладення договору.

Протягом періоду отримання послуг за умовами Акції Абонент: 
- має право змінити обсяг послуг (перейти на будь-який інший тарифний план Провайдера);
- не має права призупинити дію укладеного договору.

Підключення до мережі в рамках Акції відбувається за стандартним тарифом – 100,00
(сто) грн.

Після закінчення строку дії даної Акції, Абонент, якщо від нього не поступить заява
про  зміну  тарифного  плану,  продовжує  отримувати  послуги  ТОВ  «САНЛАЙН.НЕТ.ЮА»
згідно тарифного плану «Легкий» на підставі діючих тарифів Провайдера.

4. Учасники Акції.
Взяти участь в Акції  мають право нові  абоненти,  які  укладають договір про надання

телекомунікаційних послуг  з  ТОВ «САНЛАЙН.НЕТ.ЮА» на  тарифний план «Легке  літо-
2017» в період дії Акції з 01 червня 2017 року по 31 серпня 2017 року.
Учасниками Акції не можуть бути:

- особи, які не досягли віку 18 років;
- співробітники ТОВ «САНЛАЙН.НЕТ.ЮА»;
- особи, які не брали участь в даній Акції в період її проведення та не виконали умови

Акції;
- абоненти,  які  вже  отримують  послуги  або  отримували  послуги  ТОВ

«САНЛАЙН.НЕТ.ЮА» протягом останніх 6-и міс.
- бізнес-користувачі (юридичні особи, фізичні особи-підприємці,  самозайняті особи, а

також  особи,  які  використовують  Інтернет  в  процесі  здійснення  господарської
діяльності).

5. Механізм проведення Акції: 
З  Абонентом,  який  уклав  договір  про  надання  телекомунікаційних  послуг  з  ТОВ

«САНЛАЙН.НЕТ.ЮА»  на  тарифний  план  «Легке  літо-2017»  в  період  проведення  Акції
укладається відповідна додаткова угода до договору.


