
Регламент акції «Місяць відеоспостереження у подарунок»*

1. Період проведения:

1.1. З 01.11.2019 до 31.12.2019

1.2. Акційний період —  1 місяць.

2. Учасники:

2.1.  Потенційні  абоненти,  які  проживають  у  багатоквартирних  будинках  та  підключають
послугу «Хмарне відеоспостереження» і не підпадають під розділ 6 «Винятки».

2.2 Тарифні пакети, які беруть участь в акції:

Тарифний пакет Кількість днів зберігання
архіву

Вартість з ПДВ, грн/міс

«Лайт» 1 день 100

«Стандарт» 3 дні 130

«Комфорт» 7 днів 160

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 та отримати
бонус — 1 місяць користування послугою «Хмарне відеоспостереження» на акційних
умовах (за 1 грн). Після завершення акційного періоду сума абонплати буде стандартною (без
знижки). Обладнання та роботи з підключення оплачуються згідно з чинним прейскурантом
компанії.

3.2. Вартість послуг: 

Тарифний пакет
Повна вартість послуги

(з ПДВ),  грн/міс

Вартість послуги (з ПДВ)
для учасників акції,

грн/міс**

«Лайт» 100 1

«Стандарт» 130 1

«Комфорт» 160 1

3.3. Після закінчення акційного періоду абонент має можливість змінити тарифний план на
будь-який актуальний тариф у день переведення.



4. Процес підключення

4.1. Абонент телефонує в сервісно-інформаційний центр за багатоканальним телефоном
0800-31-0909  і  залишає  заявку  на  підключення  послуги  «Хмарне  відеоспостереження».
Також заявку можна залишити на сайті компанії maxnet.ua, на інтернет-ресурсах компанії або
в центрі обслуговування абонентів за адресою м. Харків, пр. Науки 43 Б.

5. Умови підключення

5.1. Вартість підключення — згідно з чинним прейскурантом. 

5.2  Акція  діє  за  умови  придбання  камери  для  відеоспостереження,  яка  пропонується
компанією  «Макснет».  Камери,  які  підключаються  до  хмарного  сервісу,  мають
використовувати технологію ULTRA 265. Камери не можуть бути підключеними до хмарного
сервісу через інтерфейс ONVIF.

5.3  Обладнання  та  роботи  з  підключення  оплачуються  згідно  з  чинним  прейскурантом
компанії.

6. Винятки

6.1 В акції не можуть взяти участь:

• діючі абоненти, які бажають підключити другу точку за однією адресою;
• абоненти, які розірвали договір в період дії акції;
• особи, які були абонентами «Макснет» протягом останніх 3-х місяців.

6.2.  Абоненти,  які підключаються за умовами цієї  акції,  не можуть брати участь у інших
акціях,  окрім акцій «Телебачення у подарунок» та «Підключення у подарунок», «100 днів
економії».

* Компанія залишає за собою право змінювати умови регламенту акції.

** Вартість послуг в акційний період. 

https://maxnet.ua/

