
 
 
 

Регламент проведення акції для тарифних планів «Преміум» та «Гігабіт» 

 
1. Акція діє тільки для нових абонентів (користувачів) інтернет-оператора «УТЕЛС» у 

багатоквартирних будинках, які звернулися з 01.05.2022 по 31.12.2022 з метою 
підключення до мережі Інтернет та не підпадають під Винятки, відповідно пункту 11 
цього Регламенту; 

2. Абонентам, які підключаються в період проведення акції на діючий тарифний план 
«Преміум», додатково вводиться акційна пропозиція, що передбачає користування 
акційним тарифним планом протягом 3 (трьох) місяців з моменту підключення за 119 
грн/міс; 

3. Абонентам, які підключаються в період проведення акції на діючий тарифний план 
«Гігабіт», додатково вводиться акційна пропозиція, що передбачає користування 
акційним тарифним планом протягом 3 (трьох) місяців з моменту підключення за 159 
грн/міс; 

4. Після закінчення терміну дії акційного тарифного плану, абонплата буде нараховуватись 
на загальних умовах, відповідно до обраного тарифного плану при підключенні; 

5. Під час тимчасового припинення користування послугами, термін дії акційної пропозиції 
не переноситься на наступні місяці; 

6. Абоненти, які обрали акційний тарифний план не мають права змінювати його протягом 
акційного періоду; 

7. Участь в акції можна прийняти лише одноразово; 
8. Вартість підключення до мережі Інтернет визначається відповідно до обраного 

тарифного плану при підключенні; 
9. Інтернет-оператор «УТЕЛС» залишає за собою право змінювати умови акції, терміни її 

проведення а також  зупиняти чи  призупиняти дану акцію; 
10. Акція може одночасно діяти з іншими акціями інтернет-оператора «УТЕЛС», крім акції 

«Ремонт»; 
11. Винятки: 

i. Акційними умовами не можуть скористатися абоненти інтернет-оператора 
«УТЕЛС», які вже отримують телекомунікаційні послуги відповідно до умов 
публічного договору; 

ii. Акційними умовами не можуть скористатися юридичні особи та фізичні особи – 
підприємці. Акція не розповсюджується на офісні та нежитлові приміщення; 

iii. Акційні умови не розповсюджуються на потенційних та нових користувачів, які 
мали підключення до інтернет-оператора «УТЕЛС» за вказаною адресою 
протягом останніх трьох місяців; 

12. Участь в Акції означає ознайомлення й повну згоду всіх учасників з даними правилами; 
13. Термін дії акції – до 31.12.2022 року включно. 

 


