Правила проведення Акції «PON»
1. Організатор Акції ТОВ «МОНОЛІТ.НЕТ» (Далі – Акція):
1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «МОНОЛІТ.НЕТ»,
Юридична адреса: 08300 м. Бориспіль, вул. Новопрорізна, 8А. Код ЄДРПОУ
35651987. ІПН: 356519810286. Р/р UA643218420000026003060107203
Київське ГРУ Приватбанку. Адреси Центру обслуговування абонентів: м.
Бориспіль, вул. Київський шлях 71А, офіс 305А.
1.2. Територія проведення та дії Акції:
- для мешканців приватного сектору м.Бориспіль.
2. Період дії Акції:
- 01 червня 2020 – 30 вересня 2020 року включно.
3. Умови Акції:
3.1. В Акції можуть приймати участь фізичні особи, що проживають
виключно у приватних будинках м. Бориспіль, яким раніше не надавалися
послуги підключення до Інтернету за технологією PON, і які підключаться до
послуги надання доступу до Інтернету від ТОВ «МОНОЛІТ.НЕТ» за
технологією PON в Період дії Акції і на Території дії Акції;
3.1.1. не розповсюджується на
використовувати Інтернет для бізнесу.

фізичних

осіб,

що

будуть

3.1.2. за наявності технічної можливості для підключення;
3.2. В Акції можуть приймати участь фізичні особи, що проживають
виключно у приватних будинках м. Бориспіль, яким раніше надавалися
послуги підключення до Інтернет іншими провайдерами за технологією PON,
що підтверджується наявністю оптичного кабелю до приміщення Абонента, і
які підключаться до послуги надання доступу до Інтернету від ТОВ
«МОНОЛІТ.НЕТ» в Період дії Акції і на Території дії Акції;
3.2.1. не розповсюджується на
використовувати Інтернет для бізнесу.
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3.2.2. за наявності технічної можливості для підключення;
3.3. Акційна вартість підключення для Абонентів згідно п.3.1 до мережі
Інтернет від ТОВ «МОНОЛІТ.НЕТ» за технологією PON в Період дії акції
складає 1 грн за умови, що Абонент сплачує перший одноразовий платіж
який відповідає вартості обраного тарифного плану на 3 місяці користування.

3.3.1. подарунок не розповсюджується на послуги телебачення, IP
адреси.
3.4. Акційна вартість підключення для Абонентів згідно п.3.2 до мережі
Інтернет від ТОВ «МОНОЛІТ.НЕТ» за технологією PON в Період дії акції
складає 1 грн. Додатково Абонент отримує подарунок, що відповідає
вартості мінімального тарифного плану PON 30 на 3 місяці користування.
3.4.1. подарунок не розповсюджується на послуги телебачення, IP
адреси.
3.4.2. при замовленні тарифних планів PON 60 або PON 90 Абонент
сплачує різницю вартості тарифного плану.
3.5. Датою підключення вважається дата авторизації в білінговій системі та
надання Абоненту ідентифікаторів доступу: логіну та паролю для входу в
Особистий кабінет.
3.6. За умови тимчасового короткострокового припинення дії договору на
надання послуг доступу до Інтернет від ТОВ «МОНОЛІТ.НЕТ», дія Акції
припиняється. За умов відновлення договору, абонент не може відновити
тарифи цієї Акції. Абонентові доступні стандартні тарифи або тарифи інших
діючих акцій ТОВ «МОНОЛІТ.НЕТ», якщо Абонент відповідає усім вимогам
та умовам підключення цих акцій.
3.7. За умов завершення дії Акції Абонент переводиться на стандартні
тарифи або може обрати тарифи інших діючих акцій ТОВ «МОНОЛІТ.НЕТ»,
якщо Абонент відповідає усім вимогам та умовам підключення цих акцій.
3.8. Акція «PON» не сумується з іншими Акціями, розіграшами або
пропозиціями.
4. Інші умови:
4.1. Заміна акційної пропозиції на будь-яку компенсацію, в тому числі
грошову, не допускається.
4.2. 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.
4.3. 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 у Акції. При

цьому така фізична особа не має права на одержання від Організатора Акції
будь-якої компенсації.
4.4. У разі невиконання та/або неналежного виконання Абонентом цих
Правил, Організатор має право відмовити Абоненту в участі у Акції (з або
без повідомлення на розсуд Організатора).
4.5. Правила проведення Акції розміщуються і доступні для ознайомлення
протягом усього Періоду проведення Акції на сайті https://monolith.net.ua
4.6. 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
https://monolith.net.ua
Детальна інформація щодо умов проведення Акції доступна за
телефоном Організатора:
Тел. (04595) 4-54-44, (067/050/093) 443-56-37
E-mail: manager@monolith.net.ua

