Регламент акції «Вмикай можливості» для мешканців приватного сектору
1. Період проведення
З 20.08.2020 до 31.01.2021.
2. Учасники
2.1. Потенційні абоненти, які бажають підключити послугу «Інтернет» за технологією xPON
у приватному секторі та не підпадають під розділ 6 «Винятки». Акція діє лише при наявності
технічної можливості підключення абонента за вказаною технологією.
2.2 Тарифні пакети, на які розповсюджуються умови акції:
Тарифний пакет

Інтернет

Телебачення

«Оптимальний +»

до 50 Мбіт/с

Не передбачено

«Комфорт+»

до 100 Мбіт/с

Не передбачено

«Лідер+»

до 200 Мбіт/с

Не передбачено

«Турбо+»

до 400 Мбіт/с

Не передбачено

3. Зміст акції:
3.1. Мешканці м. Харкова й області (райони, де є технічна можливість підключення інтернету
за технологією xPON у приватних будинках) в період проведення акції мають можливість
замовити послугу, зазначену в пункті 2.2 на акційних умовах.
Акційні умови: абонент оплачує підключення послуг у розмірі 399 грн** та отримує
можливість обрати одну акційну пропозицію (п. 3.2.1 або п.3.2.2) на власний розсуд,
пропозиції діють взаємовиключно та не можуть використовуватися одним абонентом
одночасно.
3.2 Акційні пропозиції
3.2.1 Користування послугами, що вказані у п 2.2. за тарифам 1 грн/міс протягом трьох
місяців з моменту підключення. Після завершення акційного періоду, що становить 3 місяці,
вартість послуг буде повною.

Тарифний пакет

Повна вартість послуги
(з ПДВ), грн/міс

Вартість послуги (з ПДВ)
для учасників акції під час
акційного періоду, грн/міс***

«Оптимальний +»

170

1

«Комфорт+»

195

1

«Лідер+»

250

1

«Турбо+»

450

1

3.2.2. Надання у безоплатне користування абоненту Wi-Fi маршрутизатора TOTOLINK
N300RT на період користування послугою «Інтернет», що надається компанією «Макснет».
Маршрутизатор передається абоненту у відповідальне зберігання, що супроводжується
підписанням додаткових угод між абонентом та компанією. У разі відмови абонента від
користування послугою «Інтернет», що надається компанією «Макснет», абонент
зобов’язаний повернути обладнання компанії.
3.3 Абонент, який бере участь в акції на умовах пункту 3.2.2, зобов'язується користуватися
послугами компанії «Макснет» не менше одного календарного року, згідно з пунктом 3.1.
Публічного договору, опублікованого на сайті maxnet.ua.
4. Процес підключення
4.1. Абонент телефонує в сервісно-інформаційний центр за багатоканальним телефоном
(057) 720-9-720 або 0800-31-0800 і залишає заявку на підключення послуг по акції. 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 становить 399 грн з НДС, оптичний термінал передається
абоненту у відповідальне зберігання на час користування послугами компанії «Макснет».
Вартість додаткового обладнання сплачується згідно чинному прейскуранту компанії
«Макснет».
6. Винятки
6.1 В акції не можуть взяти участь:
• юридичні особи;
• абоненти, які бажають підключити послугу «Інтернет» або «Інтернет + ТБ» за технологією
широкосмугового доступу в інтернет у багатоквартирних будинках;
• абоненти, які бажають підключити послугу «Інтернет» або «Інтернет + ТБ» за технологією
«Wi-Fi 5ГГц» у приватному секторі або багатоквартирних будинках;
• 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;
• абоненти, які бажають підключити послугу за адресами: Новоолександрівська вул. 54А,
вул. Динамівська 4, вул. Кисловодська 15, вул. Переяславська 23, пров. 1-й Лісопарківський
3а, пров. Резніковський 4 і 6, вул. Героїв Праці 32г, с. Липці (вул. Пушкінська, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
14, 16), Сумська 130-Г.
* Компанія залишає за собою право змінювати умови регламенту акції.
** Вартість стандартного підключеня, що передбачає прокладення до 150 м. кабелю від
обладнання провайдера до абонентського терміналу. Якщо необхідна довжина кабелю
перевищує 150 м, вартість підключення узгоджується окремо.
*** Вартість послуг в акційний період.

