Регламент акції “-50% на 6 місяців!”*
1. Період проведення:
1.1. З 01.08.2022 до 31.08.2022
1.2. Акційний період — 6 місяців (місяць підключення + 5 наступних місяців).
Мається на увазі період, протягом якого абонент може користуватися
послугами зі знижкою, що вказана у п. 3.2 цього регламенту.
2. Учасники:
2.1. Потенційні абоненти, які проживають у багатоквартирних будинках, та
бажають підключитися до послуги “Інтернет”, “Інтернет + ТБ” або “Інтернет +
Web TV” (за умови технічної можливості) і не підпадають під розділ 6
“Винятки”.
2.2 Тарифні пакети, які беруть участь в акції:
Тарифний пакет

Інтернет

Телебачення

Інтернет 200

до 100 Мбіт/с + 100 Мбіт/с =
до 200 Мбіт/с *

Не передбачено

Інтернет 500

до 500 Мбіт/с

Не передбачено

Інтернет 1G

до 1000 Мбіт/с

Не передбачено

Інтернет 200 + ТБ

до 100 Мбіт/с

“Пакет Базовий”
(КТБ/DVBC/WebTV)

Інтернет 500 + ТБ

до 500 Мбіт/с

“Пакет Базовий”
(КТБ/DVBC/WebTV)

Інтернет 1G + ТБ

до 1000 Мбіт/с

“Пакет Базовий”
(КТБ/DVBC/WebTV)

* Надаються додаткові 100 Мбіт/с за наявності технічної можливості в

абонента і у компанії.
3. Зміст акції:

3.1. Мешканці м. Харкова й області (райони, де є технічна можливість
підключення) в період проведення акції мають можливість замовити послугу,
зазначену в пункті 2.1 на акційних умовах.

Акційні умови: протягом місяця підключення та наступних п’яти місяців
абонент сплачує вартість тарифного плану зі знижкою 50%. Після завершення
акційного періоду сума абонплати буде стандартною (без знижки).
3.2. Вартість послуг:

Тарифний пакет

Повна вартість послуги,
грн/міс

Вартість послуги
для учасників акції під час
акційного періоду, грн/міс

Інтернет 200

200

100

Інтернет 500

250

125

Інтернет 1G

300

150

Інтернет 200 + ТБ

290

145

Інтернет 500 + ТБ

340

170

Інтернет 1G + ТБ

390

195

4. Процес підключення
4.1. Абонент телефонує в сервісно-інформаційний центр за багатоканальним
телефоном (057) 720-9-720 або 0800-31-0700 і залишає заявку на підключення
послуг по акції “-50% на 6 місяців!”. Також заявку можна залишити на сайті
компанії maxnet.ua або на інтернет-ресурсах компанії.
5. Умови підключення
5.1. Вартість підключення, кабелю всередині квартири та додаткового
обладнання сплачується згідно з чинним прейскурантом компанії “Макснет”.
5.2. На момент Акційного періоду, абоненти не можуть брати участь в наявних
програмах лояльності.
6. Винятки
6.1 В акції не можуть брати участь:
• юридичні особи;
• дійсні абоненти, які бажають підʼєднати другу точку за однією адресою;
• абоненти, які розірвали Договір в період дії акції;
• абоненти, які уже беруть участь в акційних пропозиціях від Макснет
• особи, які були абонентами “Макснет” протягом останніх 3-х місяців.
* Компанія залишає за собою право змінювати умови регламенту акції.

