
Регламент*
Акція «Півроку за півціни»

1. Період проведення

1.1. З 1.05.2019 до 31.09.2019.

2. Учасники

2.1. Потенційні абоненти, які бажають підключитися до послуги «Інтернет» або «Інтернет +
Телебачення», при наявності технічної можливості та не підпадають під розділ 6 «Винятки»
при вказані спеціального промокода, зазначеного на рекламних матеріалах.

2.2 Тарифні пакети, що беруть участь в акції:
Назва пакета Інтернет Телебаченя

«Хіт» До 100 Мбіт/с Пакет «Базовий»

«Драйв» До 300 Мбіт/с Пакет «Базовий»

3. Зміст акції

3.1. Мешканці м. Харкова й області (райони, де є технічна можливість підключення) в період
проведення акції  можуть  замовити послугу,  зазначену в  пункті  2.2.,  і  отримати знижку в
розмірі 50%, вказавши при цьому спеціальний промокод.

Знижка 50% на абонплату діє  з  дати підключення протягом місяця підключення,  а  також
наступних п'яти календарних місяців акційного періоду.
Після завершення акційного періоду сума абонплати буде стандартною (без знижки).

3.2. Вартість послуг:
Назва пакета Вартість послуги (з ПДВ)

для учасників акції **
Повна вартість послуги

(з ПДВ)

«Хіт» 95 грн./міс. 195 грн./міс.

«Драйв» 110 грн./міс. 225 грн./міс.

3.3. Після закінчення акційного періоду абонент може змінити тарифний план на будь-який
актуальний тариф у день переведення або зберегти обраний раніше тарифний план за ціною,
вказаною в пункті 3.2. цього Регламенту (повна вартість).

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 «Півроку
за  півціни».  Також  заявку  можна  залишити  на  сайті  компанії,  maxnet.ua  або  в  центрі
обслуговування абонентів за адресою м Харків, пр. Науки, 43-Б.

5. Умови підключення

5.1. Вартість підключення згідно прейскуранта компанії.



6. Винятки
6.1 В акції не можуть взяти участь:
• юридичні особи;
• особи, які не вказали спеціальний промокод при реєстрації заявки на підключення;
• діючі абоненти, які бажають підключити другу точку на одній адресі;
• абоненти, які розірвали договір в період дії акції;
• особи, які були абонентами «Макснет» протягом останніх 3-х місяців;
•  абоненти,  що підключаються за  цією акцією,  не  можуть  брати участь  в  інших акціях  і
програмі лояльності «Заплати менше - отримай більше»;
•  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 мають заборгованість за надані раніше послуги ТОВ «Макснет», до моменту
погашення існуючої заборгованості;
• абоненти, які бажають підключитися за технологіями «GEPON» і / або «Wi-Fi 5ГГц».

* Компанія залишає за собою право змінювати умови регламенту акції.
** Вартість послуг за перші 6 місяців з моменту підключення.


