
Правила проведення Акції «ЧОРНА П’ЯТНИЦЯ» 

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 всіх фізичних осіб - Абонентів мережі ТОВ «МОНОЛІТ.НЕТ».  

2. Період дії Акції:  

- 27 листопада 2020 року. 

3. Умови Акції:  

3.1. В Акції можуть приймати участь виключно фізичні особи, що підключені або 
бажають підключитись до мережі ТОВ «МОНОЛІТ.НЕТ» в Період дії Акції і на 
Території дії Акції; 

3.1.1. не розповсюджується на фізичних осіб, що користуються бізнес 
тарифами (20M, 30M, 40М, 90M, B-25, B-50, B-100) або мають постійно діючі 
знижки; 

3.1.2.  Акція не розповсюджується на послуги телебачення, домофонії, 

статичної IP-адреси. 

3.2. Діючі Абоненти, що сплатять одноразовий платіж - абонплату від 6 місяців і 
більше протягом доби 27.11.2020 року - відповідно отримують право користування 
вказаним тарифом на таке ж число місяців без внесення за них абонентської плати,  
отримуючи тариф, який діяв на момент оплати; 

3.2.1. для активації подарункових місяців Абонент має повідомити про 

оплату будь-яким з доступних способів зв’язку. 

3.3. Абоненти, що бажають підключитись до мережі Інтернет від ТОВ 
«МОНОЛІТ.НЕТ», що сплатять одноразовий платіж - абонплату від 6 місяців і 
більше протягом доби 27.11.2020 року - відповідно отримують право користування 
вказаним тарифом на таке ж число місяців без внесення за них абонентської плати,  

отримуючи тариф, який діяв на момент підключення; 

3.3.1. для активації подарункових місяців Абоненту створюється Особовий 
кабінет з наданням логіну та паролю, підключення до мережі відбувається згідно 

черги, подарункові місяці нараховуються після авторизації. 

3.4. За умови тимчасового короткострокового припинення дії договору на надання 
послуг доступу до Інтернет від ТОВ «МОНОЛІТ.НЕТ», 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 «МОНОЛІТ.НЕТ», або тарифи інших діючих акцій ТОВ «МОНОЛІТ.НЕТ», 
якщо Абонент відповідає усім вимогам та умовам підключення цих акцій.  

3.5. Акція «Чорна п’ятниця» не сумується з іншими Акціями, знижками, 
розіграшами або пропозиціями. 

4. Інші умови: 

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

4.2. У випадку розірвання договору Абонента з ТОВ «МОНОЛІТ.НЕТ» під час дії 

подарункових місяців – будь-яка компенсація невикористаних місяців або 
грошових коштів не проводиться. 

4.3. 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.  

4.4. 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 у Акції. При цьому така фізична особа не 
має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.  

4.5. 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). 

4.6. Правила проведення Акції розміщуються і доступні для ознайомлення 

протягом усього Періоду проведення Акції на сайті http://monolith.net.ua 

4.7. Організатор залишає за собою право вносити будь-які зміни до Правил 
проведення Акції.  

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  


