Регламент акції *
«Підключення у подарунок»
1. Період проведення:
1.1. З 17.07.2019 до 17.10.2019
2. Учасники:
2.1. Потенційні абоненти, які бажають підключитися до послуги «Інтернет» або
«Інтернет + ТБ» у багатоквартирному будинку, при наявності технічної можливості та не
підпадають під розділ 5 «Винятки».
3. Опис акції:
3.1. Мешканці м. Харкова і області (райони, де є технічна можливість підключення) в період
проведення акції мають можливість отримати підключення у подарунок. Під подарунком
мається на увазі підключення за 1 грн. Акційні умови діють при підключенні послуг
«Інтернет» та/або «Інтернет + ТБ». Акція може діяти одночасно з іншими акціями та
програмами лояльності.
3.2. При підключенні послуги «Інтернет» за технологією Ethernet вартість підключення
становить 1 грн за кожну з перерахованих нижче послуг:
- кабель від обладнання компанії до квартири абонента (не більше 150 метрів);
- активація однієї точки;
- налаштування одного роутера.
Кабель, який прокладається у квартирі, оплачується згідно з чинним прайсом компанії.
3.3. При підключенні послуги «Інтернет» за технологією PON у багатоквартирних будинках
вартість підключення становить 1 грн за кожну з перерахованих нижче послуг:
- оптичний кабель (до 30 м) від обладнання компанії до квартири абонента.
- активація 1 точки;
- налаштування одного роутера.
Абонентський термінал ONU надається абоненту на рік згідно з договором відповідального
зберігання, з оплатою 1 грн/міс.
Після закінчення терміну договору абонентський термінал переходить у власність абонента.
Кабель, який прокладається у квартирі, оплачується згідно з чинним прайсом компанії.
3.4. При підключенні послуги «Інтернет + ТБ» за технологіями Ethernet або PON тa послуги
«ТБ» за технологією АКТБ/IPTV/DVB-C вартість підключення становить 1 грн за кожну з
перерахованих нижче послуг:
- оптичний кабель (до 30 м) або кабель «вита пара» від обладнання компанії до квартири
абонента (не більше 150 метрів);
- коаксіальний кабель від обладнання компанії до квартири абонента (при підключенні
телебачення за технологією DVB-C або АКТБ);
- активація однієї точки інтернет і однієї точки телебачення;
- налаштування одного роутера;
- налаштування одного Smart TV.

Кабель, який прокладається у квартирі, оплачується згідно з чинним прайсом компанії.
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
«Підключення у подарунок». Також заявку можна залишити на сайті компанії, maxnet.ua або
в центрі обслуговування абонентів за адресою м Харків, пр. Науки 43-Б.
5. Винятки
5.1 В акції не можуть брати участь:
• юридичні особи;
• діючі абоненти послуги «Інтернет», які бажають підключити другу точку для послуги
«Інтернет» і/або «ТБ» 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;
• абоненти, які бажають підключитися за технологіями «GEPON» і / або «Wi-Fi 5 ГГц» у
приватному секторі;
• особи, які бажають підключити послугу «Інтернет» або «Інтернет + Телебачення» за
технологією Ethernet з використанням волоконно-оптичного кабелю;
• акція не діє при підключенні окремої послуги «Телебачення» (АКТБ, IPTV, DVB-C, WebTV) для нових і діючих абонентів.
* Компанія залишає за собою право змінювати умови регламенту акції.

