
Правила проведення Акції «Музика до травневих» 

 

 

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 UA533052990000026001030117813 АТ КБ 
Приватбанк. Адреса Центру обслуговування абонентів: м. Бориспіль, вул. 
Київський шлях 71А, офіс 305А. 
 

1.2. Територія проведення та дії Акції:  

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

2. Період дії Акції:  

- 23 - 28 квітня 2021 року. 

3. Умови Акції:  

3.1. В Акції можуть приймати участь усі існуючі абоненти – фізичні особи, 
що підключені до мережі та користуються послугами Інтернет від 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. не розповсюджується на юридичних осіб та ФОП; 

3.1.3. не розповсюджується на послуги телебачення, статичної IP-
адреси. 

3.2. Діючі Абоненти, що сплатять абонплату від 6 місяців і більше протягом 
періоду дії Акції з 00:00 23.04.2021 року по 23:59 28.04.2021 року  одним 
платежем та повідомлять про оплату будь-яким із доступних способів зв’язку 
(сторінка Facebook, Telegram, Viber, телефоном або електронною поштою) 
стають Учасником Акції: 

 3.2.1. якщо Учасника неможливо відразу ідентифікувати як існуючого 
Абонента, Організатор має право вимагати номер діючого договору 
Учасника. 

3.3. 29.04.2021 року між Учасниками Акції з допомогою сервісу генератор 
випадкових чисел https://www.random.org/ буде розіграно подарунок 
Акустичну систему JBL XTREME 3. 



3.4. Акція «Музика до травневих» сумується з пропозицією «При поповненні 
власного рахунку на 6 або 12 місяців, відповідно 1 або 2 місяці інтернету у 
подарунок». 

4. Інші умови: 

4.1. Заміна Подарунку 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  

Сайт: https://monolith.net.ua 


