
Регламент програми лояльності* 

«Доступне обладнання» 

1. Період проведення: 

1.1. З 01.11.2014 р. і на постійній основі. 

2. У програмі лояльності можуть взяти участь: 

2.1. Діючі абоненти компанії, які не підпадають під Винятки (п. 8 цього Регламенту). 

2.2. Потенційні абоненти, які звернулися в компанію для того, щоб підключити послуги 

«Інтернет» і / або «Цифрове телебачення» і не підпадають під Винятки (п.8 цього Регламенту). 

3. Суть програми: 

3.1. Потенційні абоненти, що підключили послугу «Інтернет» і / або «Цифрове телебачення», і 

чинні абоненти компанії «Макснет» (далі — «Абоненти») у період дії програми лояльності 

можуть придбати або отримати у володіння та користування обладнання на умовах оренди або 

розстрочки. 

4. Умови придбання обладнання в оренду: 

4.1. Потенційні користувачі, зазначені в п. 2.1 і 2.2 цього Регламенту, в період дії програми 

лояльності отримують можливість взяти в оренду ТБ-тюнер MAG 250 Micro, медіаплеєри 

OzoneHD 4K і MXQ Pro (табл. 1). 

Табл 1. Оренда обладнання для послуги «Цифрове телебачення» 

 Модель обладнання Вартість оренди, грн / міс (з ПДВ) 

1 OzoneHD 4K  50,00 

2 MAG 250 Micro 40,00 

3 MXQ Pro 50,00 

 

5. Умови придбання обладнання в розстрочку: 

5.1. Потенційні користувачі, зазначені в пунктах 2.1; 2.2 цього Регламенту, в період дії 

програми лояльності отримують можливість придбати ТБ-обладнання в розстрочку на період 6 

або 12 місяців (табл. 2). 

Табл 3. Розстрочка оплати ТБ-обладнання 

 Модель обладнання Вартість розстрочки на 

 6 міс, грн / міс (З ПДВ) 

Вартість розстрочки на 

12 міс, грн / міс (З ПДВ) 

1 Медіаплеєр  RTV Box X10 Pro  267,00 150,00 

2 Медіаплеєр X 96 Max 230,00 115,00 

 

 

 



5.2. Потенційні користувачі, зазначені в пунктах 2.1; 2.2 цього Регламенту, в період дії 

програми лояльності отримують можливість придбати роутер в розстрочку на період 3 місяці 

(табл. 3). 

Табл 3. Розстрочка оплати роутерів на 3 міс 

 Модель обладнання Вартість розстрочки, грн/міс (з ПДВ) 

1 Totolink N300RT  165,00 

2 Keenetic KN-1310 336,00 

3 Totolink A3002RU 477,00 

 

6. Умови підключення: 

6.1. Вартість підключення та витратних матеріалів — згідно з прейскурантом компанії. 

6.2. Умови придбання й оплати обладнання можна обрати на основі табл. 1-3 цього Регламенту. 

7. Процес підключення: 

7.1. Абонент телефонує в сервісно-інформаційний центр за багатоканальним телефоном      

(057) 720-9-720 або 0800-31-0800 і залишає заявку на підключення. Далі абоненту присвоюється 

особовий рахунок (для діючих абонентів особовий рахунок залишається незмінним). 

Також заявку і оплату можна здійснити на сайті компанії, maxnet.ua або в центрі 

обслуговування абонентів за адресою пр. Науки 43-Б. 

7.2. Абонент вносить перший платіж за обраними умовами отримання обладнання на наданий 

йому ОР (особовий рахунок). Оплата повинна бути здійснена до узгодженої дати підключення. 

Моментом сплати вважається зарахування коштів на особовий рахунок абонента. 

7.3. Співробітники компанії, що виконують підключення, доставляють обладнання, 

оформляють протокол замовлених послуг, акт приймання-передачі обладнання, договір і 

виписують квитанцію для оплати витратних матеріалів та обраного тарифного плану. 

7.4. Абонент сплачує виписану йому суму за квитанцією. Оплату необхідно виконати протягом 

7 днів з дня підключення. 

8. Винятки: 

8.1. Умови регламенту не поширюються на абонентів, які мають заборгованість за надані 

раніше послуги «Макснет», до моменту погашення цієї заборгованості. 

8.2. Умови регламенту не поширюються на юридичних осіб. 

 

* Компанія залишає за собою право змінювати умови регламенту. 

** За умови дотримання регламенту. 


