
Правила проведення Акції 

«Підключення у розстрочку» 

 

1. Організатор Акції «Підключення у розстрочку» (Далі – Акція): 

 

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «МІКСНЕТ ПЛЮС», код ЄДРПОУ 

41068484, юридична особа, створена за законодавством України та зареєстрована за 

адресою: 08325, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Щасливе, вул. Лесі Українки,14.  

 

2. Територія дії Акції: 

 

2.1.  Акція діє для приватних будинків на території м. Андрушівка Житомирської області 

при наявності технічної можливості підключення до послуги з доступу до мережі 

Інтернет за технологією Ethernet.  

 

3. Період дії Акції: 

 

3.1. Акція розпочинається з 01.11.2017 р. та діє до 31.12.2017 р. включно.  

 

4. Умови Акції: 

 

4.1. В Акції приймають участь нові абоненти – фізичні особи, що проживають тільки у 

приватних будинках, в  яких раніше не надавалися послуги підключення до Інтернету 

від ТОВ «МІКСНЕТ ПЛЮС»  за технологією Ethernet, і які підключаться до послуги 

надання доступу до Інетернету  від ТОВ «МІКСНЕТ ПЛЮС» за технологією Ethernet в 

Період дії Акції (п.3.1.) і на Території дії Акції (п.2.1.).  

 

4.2. Вартість підключення нових абонентів до мережі Інтернет від ТОВ «МІКСНЕТ 

ПЛЮС» за технологією Ethernet в Період дії акції складає 999, 00 грн. (дев’ятсот 

дев’яносто дев’ять гривень 00 копійок) та за умовами Акції сплачується протягом 

трьох місяців трьома платежами по 333,00 грн (триста тридцять три гривні 00 копійок) 

на основі заключення офіційного Договору з ТОВ «МІКСНЕТ ПЛЮС» на умовах, 

визначених офіційним Договором.  

 

4.3.  Опис щомісячного тарифу оплати доступу до мережі Інтернет під час дії Акції: 

Абонплата, грн/міс 

 

Обсяг послуг Швидкість 

доступу до мережі 

Інернет, Мбіт/с 

99,00 Без обмежень 

трафіку 

до 100 

 

4.4. Абоненти, що підключаться до мережі Інтеренет від ТОВ «МІКСНЕТ ПЛЮС» за 

технологією Ethernet в Період дії Акції (п.3.1.) на Території дії Акції (2.1.), отримають 

акційний тариф (п.4.3.) терміном на 3 місяці з дати підключення.  

 

4.5. Загальна щомісячна вартість послуг протягом трьох місяців з дати підключення на 

умовах Акції складатиме 432 грн (вартість підключення 333,00 грн та щомісячний 

тариф 99 грн/місяць). 

 

4.6. Датою підключення вважається дата складення та підписання договору між Абонентом 

та ТОВ «МІКСНЕТ ПЛЮС» на надання послуг доступу до мережі Інтернет за 

технологією Ethernet.  

 

4.7. За умови тимчасового короткострокогового припинення дії договору на надання 

послуг доступу до Інтернет від ТОВ «МІКСНЕТ ПЛЮС», дія акційного тарифу 

припиняється. За умов відновлення договору, абонент не може відновити тарифи цієї 

Акції. Абонентові доступні стандартні тарифи, що діють в межах територіального 



розташування приміщення, яке підключене до мережі Інтернет від ТОВ «МІКСНЕТ 

ПЛЮС», або тарифи інших діючих акцій ТОВ «МІКСНЕТ ПЛЮС», якщо Абонент 

відповідає усім вимогам та умовам підключення цих акцій.  

 

4.8. За умов завершення дії Акції Абонент автоматично переводиться на стандартні 

тарифи, що були вказані у заяві на підключення та які діють в межах територіального 

розташування приміщення, яке підключене до мережі Інтернет від ТОВ «МІКСНЕТ 

ПЛЮС», або може обрати тарифи інших діючих акцій ТОВ «МІКСНЕТ ПЛЮС», якщо 

Абонент відповідає усім вимогам та умовам підключення цих акцій.  

 

5. Інші умови: 

 

5.1. Абонент ТОВ «МІКСНЕТ ПЛЮС» не може користуватись пропозиціями двох акцій 

одночасно.  

 

5.2. Заміна акційної пропозиції на будь-яку компенсацію, в тому числі грошову, не 

допускається.  

 

5.3. Цей публічний документ включає в себе повні та вичерпні Правила проведення Акції. 

У випадку, якщо які-небудь питання не врегульовані цим документом, Організатор 

залишає за собою право приймати рішення з такого питання самостійно та на власний 

розсуд. Всі рішення Організатора є остаточними. 

 

5.4. Беручи участь у Акції, Абонент підтверджує факт ознайомлення із публічними 

Правилами проведення Акції, а також надає повну та безумовну згоду з ними. 

Порушення Абонентом умов Акції або відмова від належного виконання Правил 

вважається відмовою Абонента від участі в Акції. При цьому така фізична особа не має 

права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.  

 

5.5. У разі невиконання та/або неналежного виконання Абонентом цих Правил, 

Організатор має право відмовити Абоненту в участі в Акції (з або без повідомлення на 

розсуд Організатора).  

 

5.6. Правила проведення Акції розміщуються і доступні для ознайомлення протягом усього 

Періоду проведення Акції на сайті http://www.mixnet.ua. 

 

5.7. 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 сайті http://www.mixnet.ua.   

 

5.8. Фактична швидкість доступу до ресурсів мережі Інтернет може відрізнятися і залежить 

від обмежень кінцевих ресурсів, маршрутизації і можливостей кінцевого обладнання 

Абонента.  

 

*Детальна інформація щодо умов проведення Акції доступна за телефоном контакт-

центру Організатора: (044) 595 88 88, (067) 434 84 43, (067) 550 20 20, (073) 550 20 20, 

(095) 294 20 20.  

 

 

http://www.mixnet.ua/
http://www.mixnet.ua/

