Регламент проведення акції «ТЕСТ-ДРАЙВ»
1. Акція діє тільки для нових абонентів (користувачів) інтернет-оператора «УТЕЛС» у
багатоквартирних будинках, які звернулися в період дії акції з метою підключення до
мережі Інтернет та не підпадають під Винятки, відповідно пункту 11 цього Регламенту;
2. Акція проводиться на території покриття інтернет-оператора «УТЕЛС»;
3. Для участі в акції потенційному користувачу необхідно подати заявку на підключення
на будь-який діючий тарифний план та назвати секретний код, який знаходиться під
скретч-плівкою на карті ТЕСТ-ДРАЙВ, а також активувати послугу на обраному тарифі,
після чого користувач отримує 1 місяць послуги інтернет в якості подарунку;
4. Зазначений пільговий місяць нараховується включно з дня першої активації послуги і діє
1 місяць;
5. Акція «ТЕСТ-ДРАЙВ» може одночасно діяти з іншими акціями компанії, крім акцій
«Ремонт» та «Легкий перехід»;
6. Вартість підключення до мережі Інтернет визначається відповідно до обраного
тарифного плану при підключенні;
7. Змінити обраний тарифний план на менший за вартістю, після активації послуги та
протягом дії акції «ТЕСТ-ДРАЙВ» неможливо;
8. Після закінчення акції «ТЕСТ-ДРАЙВ», перехід на інший тарифний план, який менший за
вартістю, здійснюється згідно прейскуранту на додаткові послуги та сервіси інтернетоператора «УТЕЛС», який опублікований на офіційному сайті (www.utels.ua) та діє на
момент переходу;
9. Участь в акції можна прийняти лише одноразово;
10. Інтернет-оператор «УТЕЛС» залишає за собою право змінювати умови акції, терміни її
проведення а також зупиняти чи призупиняти дану акцію;
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 «ТЕСТ-ДРАЙВ» означає ознайомлення й повну згоду всіх Учасників з
даними правилами;
13. Акція діє на постійній основі.

