
Регламент акції 
“Номер у подарунок”*

1. Період проведення:

1.1. З 01.10.2018 по 30.11.2018

2. Учасники:

2.1.  Потенційні  абоненти,  які  бажають підключити послугу “Номер  0800”,  при наявності
технічної можливості та які не підпадають під розділ 6 “Виключення”.

2.2 Тарифні пакети, що беруть участь у акції:

Назва пакету Кількість
нетарифікованих

хвилин

Вартість, грн/міс Вартість 1 хвилини
вхідного дзвінка, грн.

Лайт 100 50 0,47

Стандарт 1100 500 0,43

Максимум 5000 2000 0,40

3. Опис акції:

3.1.  Всі  юридичні  особи,  фізичні  особи-підприємці,  адвокати  та  приватні  нотаріуси,  що
здійснюють  свою  діяльність  у  м.  Харкові  та  області  в  період  проведення  акції  мають
можливість замовити послугу, що вказана в п. 2.2., та отримати знижку в розмірі 100% від
вартості індивідуального вибору номера 0800, відповдно до наступних умов:

Тарифний план Тип номера Вартість неакційна,
грн.

Вартість акційна,
грн.

Лайт Стандарт 0800 500 0

Стандарт Срібний 0800 2000 0

Максимум Золотий 0800 10000 0

3.2. Мінімальний строк дії користування акційними умовами послуги “ Номер 0800” складає
1 (один) рік. У разі розірвання договору до спливу цього строку абонент сплачує на користь
ТОВ “Макснет” неакційну вартість вибору відповідного номера.

4. Процес підключення

4.1.  Контактна  особа  абонента,  що  вказані  у  п.  3.1.,  будь-яким  способом  звертається  до
представників компанії “Макснет”:
- телефонує до Відділу по роботі з сегментом В2В за номером (050) 720-9-727 (з понеділка по
п’ятницю, з 09:00 до 18:00);
- телефонує до Сервісно-інформаційного центру за номерами телефонів 0800-31-0800, (057)
720-9-720 (цілобобово);
- звертається до Центру обслуговування абонентів за адресою: м. Харків, пр. Московський,
19/23 (з понеділка по п’ятницю, з 09:00 до 18:00);



-  залишає  заявку  шляхом  заповнення  спеціальної  Анкети  на  сайті  компанії:
https://maxnet.ua/uk/order-0800-uk/

5. Умови підключення

5.1. Вартість підключення вказана у п. 3.1. цого Регламенту.

6. Виключення

6.1. В акції не можуть брати участь:
• фізичні особи;
• абоненти, що мають заборгованість перед ТОВ “Макснет” за надані раніше 
телекомунікаційні послуги, до моменту погашення такої заборгованості;
• абоненти, що розірвали договір у період проведення акції.

* Компанія залишає за собою право змінювати умови та строки проведення акції.


