
                                                           

      РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ                   

1. ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ      

    

1.1. Нові абоненти- фізичні особи послуги Vega TV та існуючі абоненти фізичні особи послуги доступу 

до Інтернет, які підключаються до послуги Vega TV.   

    

2. СУТЬ АКЦІЇ      

      

2.1. Потенційний абонент, фізична особа в період проведення акції отримує можливість замовити 

послугу Vega TV за акційною ціною.         

    

2.2. Пакет «Стартовий» за технологією підключення  Smart TV та за технологією підключення 

SТВ.     

    

Тариф на строк першого місяця з дати активації послуги «Vega TV», грн./міс з ПДВ    

Назва пакету    
Абонентна плата за 

послугу 

Абонентна плата за 

точку доступу 

Загальна вартість 

тарифного плану 

Стартовий                1,00                0,00            1,00    

    

Тариф, починаючи з другого місяця з дати з дати активації послуги «Vega TV», грн./міс з ПДВ    

Назва пакету    
Абонентна плата за 

послугу 

Абонентна плата за 

точку доступу 

Загальна вартість 

тарифного плану 

Стартовий                 30,00               29,00             59,00    

    

2.3 Акційний пакет «Оптимальний» за технологією підключення Smart TV та за технологією 

підключення SТВ.     

   

Тариф на строк першого місяця з дати активації послуги «Vega TV», грн./міс з ПДВ       

   

Назва пакету    Абонентна плата за послугу 
Абонентна плата за 

точку доступу 

Загальна вартість 

тарифного плану 

Оптимальний               20,00           29,00           49,00   

 

Тариф, починаючи з другого місяця  з дати активації послуги «Vega TV», грн./міс з ПДВ         

Назва пакету    Абонентна плата за послугу 
Абонентна плата за 

точку доступу 

Загальна вартість 

тарифного плану 

Оптимальний                90,00          29,00            119,00   

 



2.4 Акційний пакет «Сімейний» за технологією підключення Smart TV та за технологією 

підключення SТВ.     

 

Тариф на строк перших трьох місяців з дати активації послуги «Vega TV» , грн./міс з ПДВ  

Назва пакету    

Абонентна плата за 

послугу 

Абонентна плата за 

точку доступу 

Загальна вартість 

тарифного плану 

Сімейний             20,00       29,00              49,00   

  

Тариф, починаючи з четверного місяця з дати активації послуги «Vega TV» , грн./міс з ПДВ          

  

Назва пакету    

Абонентна плата за 

послугу 

Абонентна плата за 

точку доступу 

Загальна вартість 

тарифного плану 

Сімейний             60,00       29,00              89,00   

 

 

  

3. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ АКЦІЇ          

    

3.1. Строк дії акції по тарифним планам з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 включно.     

3.2. Скористатись акційними умовами можуть лише нові абоненти-фізичні особи послуги Vega TV та 

існуючі абоненти-фізичні особи послуги доступу до Інтернет, які підключаються до послуги Vega TV.   

3.3. Будь-яка зміна тарифного плану, на нижчий або вищий по вартості, в період дії акційних умов, 

визначається як вихід з Акції.       


