
 

 

Додаток № 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом директора  

ТОВ «САНЛАЙН.НЕТ.ЮА» 

№  05/20 від 05.05.2020р. 

_________________А.М. Скоробагатько 

 

 
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ  

«Перехід від іншого провайдера» 

 

1. Організатором та Виконавцем Акції є ТОВ «САНЛАЙН.НЕТ.ЮА»  

2. Період проведення Акції: постійно 

3. Умови Акції.  

Новий абонент, який виявив бажання змінити постачальника послуг доступу до 
мережі Інтернет та отримувати послуги від ТОВ «САНЛАЙН.НЕТ.ЮА», має 
можливість підключитися до мережі «САНЛАЙН.НЕТ.ЮА» за 1,00 грн. за умови 

укладення договору та внесення авансового платежу за два місяці користування 
послугами. 

Акція діє при підключенні на стандартні тарифні пакети 

«Мінімальний» і  «Оптимальний». 
Згідно з умовами Акції, новий абонент, який переходить від іншого 

провайдера, при укладенні договору з ТОВ «САНЛАЙН.НЕТ.ЮА» має надати 

підтвердження користування послугами іншого провайдера: копію договору про 
підключення до іншого провайдера, оформлений на його ім’я та за тією ж 
адресою, за якою абонент підключається до мережі «САНЛАЙН.НЕТ.ЮА»,  або 

квитанцію про оплату послуг іншого провайдера за останній період (3 місяці), або 
скріншоти з особистого кабінету іншого провайдера, які б відображали інформацію 
про користування послугами. 

 

4. Учасники Акції. 

Взяти участь в Акції мають право нові абоненти, які виявили бажання змінити 
постачальника Інтернет послуг, виконали умови акції, уклали договір з ТОВ 

«САНЛАЙН.НЕТ.ЮА» та внесли авансовий платіж за два місяці.  
 Учасниками акції не можуть бути: 

- особи, які не досягли віку 18-ти років; 

- особи, які не виконали належним чином умови Акції; 

- співробітники Провайдера; 

- бізнес-користувачі (юридичні особи, фізичні особи-підприємці,  
самозайняті особи, а також особи, які використовують Інтернет в процесі 

здійснення господарської діяльності); 

- абоненти Провайдера, які мають заборгованість перед Провайдером за 

раніше надані послуги за адресою підключення або за іншою адресою, до 
моменту погашення цієї заборгованості. 

 

5. Механізм проведення Акції.  
Для отримання можливості отримувати послуги на умовах Акції абонент має 

укласти договір про надання телекомунікаційних послуг з ТОВ 

«САНЛАЙН.НЕТ.ЮА», сплатити авансовий платіж в розмірі абонентської плати за 
два місяці та вартість підключення - 1,00 грн. 

Акційна пропозиція не підсумовується з іншими акціями. 

Провайдер залишає за собою право в будь-який час змінити Правила 
проведення Акції, шляхом внесення відповідних змін до цих Правил та 

розміщення відповідної інформації на сайті Провайдера. 
Підключення до мережі Провайдера здійснюється за наявності технічної 

можливості.  
 


