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Регламент проведення акції «Даруємо 1000 гривень на Інтернет та
Телебачення!»
Правила проведення Акції «Даруємо 1000 гривень на Інтернет та
Телебачення!» з підключення до тарифів АКЦІЯ ПозитивУльтра та
АКЦІЯ Тариф Люкс
Ці Правила визначають умови проведення акції з підключення до тарифів Акція ПозитивУльтра та
АКЦІЯ Тариф Люкс на спеціальних умовах (далі – "Акція").
1.

ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ

1.1. НВ ТОВ «СОЛВЕР», ТМ Optinet, код ЄДРПОУ 21042304, юридична особа, створена за
законодавством України та зареєстрована за адресою: м. Полтава, пр.-т. Вавілова 3, к. 51.
2.

ЦІЛЬ АКЦІЇ

Акція спрямована на:
2.1. Залучення нових користувачів до тарифів АКЦІЯ ПозитивУльтра та АКЦІЯ Тариф Люкс, що
надаються Організатором (далі – "Сервіс").
3.

ТЕРИТОРІЯ ТА СТРОК АКЦІЇ

3.1.

Акція діє в багатоповерхівках м. Полтава, в яких є покриття мережі Optinet.

4.

УЧАСТЬ В АКЦІЇ

4.1.
Учасником Акції може стати фізична особа віком від 18 років (далі – "Учасник"),
дієздатність якої не обмежена згідно чинного законодавства, яка має необхідну технічну можливість
для підключення Сервісу та звернулася до Організатора Акції для підключення Сервісу. Умовою
участі в Акції є укладання відповідного абонентського додатку до договору по наданню
телекомунікаційних послуг .
4.2.
Датою підключення Сервісу вважається дата укладення відповідного абонентського договору
по наданню телекомунікаційних послуг.
4.3.
З 10 лютого 2022 р. Учасник має можливість підключитися до Сервісу на акційних умовах, за
умови підключення до тарифу АКЦІЯ ПозитивУльтра та АКЦІЯ Тариф Люкс.

4.4
Учасник підписує Додаткову угоду, де зобов’язується користуватись Сервісом
протягом двадцяти місяців при підключенні до тарифу АКЦІЯ ПозитивУльтра, та протягом
десяти місяців при підключенні до тарифу АКЦІЯ Тариф Люкс.
4.5

Після підключення Сервісу та укладення відповідного абонентського договору по

наданню телекомунікаційних послуг і додатку до нього Учасник отримує від Організатора Акції
подарунок шляхом внесення на бонусний рахунок абонента суми 1000 гривень, кошти
зараховуються на основний рахунок з бонусного рахунку кожного першого числа місяця –
шляхом перерахування 50 гривень на тарифі АКЦІЯ ПозитивУльтра, та 100 гривень на

тарифі АКЦІЯ Тариф Люкс.
5.

ВИНЯТКИ

5.1. Дія Акції не поширюється на:
5.1.1. Існуючих Абонентів Сервісу,
5.1.2. Підключення другого чи більше Учасника за однією адресою підключення,
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5.1.3. Абонентів, які проживають в гуртожитках навчальних закладів та приватному секторі м.
Полтава,
5.1.4. Абонентів, які підключають тариф за регулярною вартістю без підписання додаткових умов.
5.1.5. Абонентів, які вже підключені на інші Акційні тарифи.

6. ІНШІ УМОВИ
6.1. Ці Правила включають в себе повні та вичерпні правила проведення Акції. У разі якщо виникнуть
якінебудь питання прямо не врегульовані Правилами, Організатор залишає за собою право приймати
рішення самостійно та на власний розсуд. Всі рішення Організатора є остаточними.
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6.2. Заміна акційної пропозиції на будь-яку компенсацію, не обумовлену цими Правилами, не
допускається.
6.3. Організатор звільняється від відповідальності у разі настання обставин непереборної сили.
6.4. Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами, а також надає
повну та безумовну згоду з ним. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника від
належного виконання Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції. При цьому така особа
не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.
6.5. У разі невиконання та/або неналежного виконання Учасником цих Правил, Організатор має право
відмовити такій особі в участі в Акції.
6.6. Організатор залишає за собою право відмовити у підключенні до Сервісу Учаснику без пояснення
причини.
6.7. Правила розміщуються і будуть доступні для ознайомлення протягом усього строку проведення
Акції на http://opti.net.ua/.
6.8. Організатор залишає за собою право вносити будь-які зміни до Правил проведення Акції. Про
внесення змін Організатор інформує шляхом розміщення відповідної інформації або оновлених
Правил на http://opti.net.ua/.
6.9.
Детальна інформація щодо умов проведення Акції доступна за телефоном контакт-центру
Організатора:
(0532) 62-99-99 – номер фіксованого телефонного зв’язку
(050) 405-94-66 – Vodafone
(067) 408-38-86 – Київстар
(093) 170-01-77 – Lifecell

