Додаток до Публічного Договору про надання
програмних та телекомунікаційних послуг
Україна, м.Новий Розділ
01 червня 2018 р.

Додаток № 5
до Публічного Договору № 1 про надання програмних та телекомунікаційних послуг
від 01 червня 2018 р. (в редакції від 01 червня 2018 р.)
м. Новий Розділ

01 червня 2018 р.
(в редакції від 01 червня 2018 р.)

Затверджено:
Наказом № 1 від 01 червня 2018 р.
Директора “ТОВ “ТРК “Розділ.Інфо”
Умови Акцій
Акційні тарифи за програмні послуги:
Базовий - 240 грн / 6 міс

Акційні тарифи за телекомунікаційні послуги: Акція «Плати менше — отримуй більше»

1.
2.
3.
4.

Повільний 10 (до 10 Мбіт/с) - 240 грн / 3 міс
Сімейний 20 (до 20 Мбіт/с) - 290 грн / 3 міс
Стандартний 50 (до 50 Мбіт/с) - 340 грн / 3 міс
Турбо 100 (до 100 Мбіт/с) - 390 грн / 3 міс

1.
2.
3.
4.

GPON 20 (до 20 Мбіт/с) - 240 грн / 3 міс
GPON 40 (до 40 Мбіт/с) - 290 грн / 3 міс
GPON 100 (до 100 Мбіт/с) - 340 грн / 3 міс
GPON 200 (до 200 Мбіт/с) - 390 грн / 3 міс

1.
2.
3.
4.

Повільний 10 (до 10 Мбіт/с) - 450 грн / 6 міс
Сімейний 20 (до 20 Мбіт/с) - 540 грн / 6 міс
Стандартний 50 (до 50 Мбіт/с) - 630 грн / 6 міс
Турбо 100 (до 100 Мбіт/с) - 720 грн / 6 міс

1.
2.
3.
4.

GPON 20 (до 20 Мбіт/с) - 450 грн / 6 міс
GPON 40 (до 40 Мбіт/с) - 540 грн / 6 міс
GPON 100 (до 100 Мбіт/с) - 630 грн / 6 міс
GPON 200 (до 200 Мбіт/с) - 720 грн / 6 міс

1.
2.
3.
4.

Повільний 10 (до 10 Мбіт/с) - 840 грн / 12 міс
Сімейний 20 (до 20 Мбіт/с) - 1020 грн / 12 міс
Стандартний 50 (до 50 Мбіт/с) - 1200 грн / 12 міс
Турбо 100 (до 100 Мбіт/с) - 1320 грн / 12 міс

1.
2.
3.
4.

GPON 20 (до 20 Мбіт/с) - 840 грн / 12 міс
GPON 40 (до 40 Мбіт/с) - 1020 грн / 12 міс
GPON 100 (до 100 Мбіт/с) - 1200 грн / 12 міс
GPON 200 (до 200 Мбіт/с) - 1320 грн / 12 міс
Згідно акції «Плати менше — отримуй більше» кожен Абонент може оплатити авансовим платежем обраний період
користування послугою Інтернет за акційною ціною. Щоб скористатися цією акцією, потрібно змінити тарифний план до 1-го
числа наступного місяця. Перехід на інший тарифний план здійснює Абонент за допомогою Персонального кабінету.
Перехід з вищого тарифного плану на нижчий становить 30 грн. Перехід на вищий тарифний план — безкоштовний.
Помісячна абонплата нараховується у повному обсязі до 20-го числа, а потім диференційовано.
Акція «Очікуваний Платіж» активна до 8-го числа не залежно від того, в який час з 1 по 8 число місяця Ви активували дану
послугу та діюча для звичайних (неакційних) тарифів.

Акція «Комфортний перехід» - перепідключись до мережі ТОВ "Новітні інформаційні мережі - НІМ" та отримай 300 гривень на
особовий рахунок! (мається на увазі по 50 грн / міс на протязі 6 міс). Для участі у акції пред’явити договір з попереднім
провайдером або чек про останню оплату. Бонусні кошти Абонент може використати лише на оплату чинних послуг провайдера.
Акційна пропозиція не діє на групу тарифів з поденною абонплатою.
Акція «Приведи друга». Приводьте друзів та отримуйте бонуси! Чим більше друзів – тим більше бонусів! За кожного
підключеного за акцією нового Абонента отримаєш бонус на рахунок — 99 гривень. Для участі в Акції необхідно:
Бути абонентом провайдера. Домовитись з другом про його підключення. Подати заявку на підключення друга за акцією.
Правила Акції: бонусні кошти, зараховуються на особові рахунки Абонентам у момент підключення «Друга», та повністю
використовуються на оплату послуг провайдера, згідно укладених угод. Абонент, що підключає Друга не повинен мати
заборгованості за послуги на момент подачі заявки на підключення Друга, а також повинен мати абонентський стаж більше ніж 1
місяць. У договорі Абонента, що підключається по Акції фіксуються дані діючого абонента (П.І.П. та номер договору),
відповідно до яких нараховуються бонуси.

Провайдер програмної послуги
Товариство з обмеженою відповідальністю
“Телерадіокомпанія “Розділ.Інфо”
81652 м. Новий Розділ,
вул. Шевченка 15а, офіс 58
тел.: (067) 563-47-85, (093) 170-25-52
ЄДРПОУ 41654430
Директор Грохола В.З.

Провайдер телекомунікацій
Фізична особа-підприємець
Шминець Галина Федорівна
81652 м. Новий Розділ,
вул. Шевченка 15а, офіс 58
тел.: (067) 563-47-85, (093) 170-25-52
ЄДРПОУ 3034208607
веб-сайт: www.nim-net.com.ua

