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Умови маркетингової акції «Разом дешевше!» 

з підключення і користування послугами  

«Оптичний Інтернет» (FTTН) та «Інтерактивне TV» 

у складі пакетної пропозиції 
 

 

1. Організатором маркетингової акції «Разом дешевше!» (далі – акція) є АТ «Укртелеком». 

2. Мета акції: 

2.1 збільшення обізнаності споживачів (фізичних осіб) щодо послуг АТ «Укртелеком» та 

залучення нових споживачів (фізичних осіб) до послуг «Оптичний Інтернет» (FTTН) та 

«Інтерактивне TV»; 

2.2 збільшення обсягів продажу послуг «Оптичний Інтернет» (FTTН) та «Інтерактивне TV». 

3. Зміст акції: у період проведення акції учасники акції мають можливість одночасно 

замовити та підключити послуги «Оптичний Інтернет» (FTTН) та «Інтерактивне TV» за акційною 

ціною у складі пакетної пропозиції. 

4. Акційна ціна у складі пакетної пропозиції: 
4.1 «Оптичний Інтернет» (FTTH) на умовах тарифного  плану «100 Мбіт/с» та «Інтерактивне 

TV» на умовах тарифного плану «Ексклюзив Спеціальний». 

4.1.1 Пакетна пропозиція «Разом дешевше!-2»: 

Послуга 
Акційна вартість послуг (грн 

з ПДВ за місяць) 

«Оптичний Інтернет» 

(FTTH) 
148,00 

«Інтерактивне TV» 99,00 

Оренда ONU 1,00 

Оренда Android-

приставки 
1,00 

Оренда роутера 1,00 

Загальна вартість 

послуг у складі 

пакетної пропозиції 

250,00* 

 

5. Строк проведення акції: з 17 січня 2022 року до 31 грудня (включно) 2022 року. 

6. Граничний термін підключення послуг за поданими та зареєстрованими заявками для 

пакетних пропозицій: «Разом дешевше!-1», «Разом дешевше!-2» - не пізніше ніж 15 січня 

(включно) 2023 року. 

7. Мінімальний срок дії акційної вартості до 15.02.2022. 

8. Учасники акції: нові та існуючі абоненти Укртелеком, якi не є користувачами послуги з 

доступу до мережi Інтернет вiд Укртелеком і послуги «Інтерактивне TV» та не були ними 

протягом останніх 90 днiв, які не мають заборгованості за отримані електронні комунікаційні 

послуги, мешкають у населених пунктах, зазначених у п. 11 цих умов та виявили бажання 

отримати їх за акційною ціною, за умови одночасного замовлення цих послуг впродовж строку 

проведення акції.  

9. Особливі умови акції 

9.1 Підключення до послуг «Оптичний Інтернет» (FTTН) та «Інтерактивне TV» на умовах 

маркетингової акції відбувається лише за наявності технічної можливості учасника акції. 

9.2 Вартість підключення послуги «Оптичний Інтернет» (FTTH) – згідно з діючими тарифами. 

9.3 Вартість підключення послуги «Інтерактивне TV» - згідно з діючими тарифами. 
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9.4 Учасник акції не може скористатися іншими акційними пропозиціями, які передбачають 

зниження тарифу на користування послугами «Оптичний Інтернет» (FTTН) та «Інтерактивне 

TV». 

9.5 При зміні тарифного плану послуг «Оптичний Інтернет» (FTTН) або «Інтерактивне TV» на 

тарифний план, на який не розповсюджується дія акції - загальна вартість послуг у складі 

пакетної пропозиції не зберігається, а кожна з послуг тарифікується окремо, згідно з діючими 

тарифами. 

9.6 У разі відключення учасником акції однієї з послуг, які входять до складу пакетної 

пропозиції – загальна вартість послуг у складі пакетної пропозиції не зберігається, а кожна з 

послуг тарифікується окремо, згідно з діючими тарифами. 

9.7 Плата за надання інших додаткових сервісів до послуг «Оптичний Інтернет» (FTTН) та 

«Інтерактивне TV» справляються відповідно до діючих тарифів. 

9.8 У рахунку за електронні комунікаційні послуги за розрахунковий місяць, в якому 

надавались послуги за акційними умовами, нарахування за послуги повинні виставлятися 

окремим єдиним рядком, як загальна вартість послуг у складі єдиної пакетної пропозиції та з 

деталізацією по кожній послузі, що входить до складу пакетної пропозиції. Нарахування повинні 

бути включені до загальної суми у рахунку. 

10. Подати заявку на участь в акції можна: 

10.1 через Контакт-центр АТ «Укртелеком» за номером 0 800 506 008 (дзвінки безкоштовні в 

межах України з номерів українських операторів); 

10.2 у центрах обслуговування абонентів; 

10.3 на сайті АТ «Укртелеком». 

11. Територія дії акції: 

11.1. На умовах пакетної пропозиції «Разом дешевше!-2»: 

№ Область Район Тип Назва населеного пункту 
Початок 

дії акції 

1 Одеська Березівський м. Березівка 17.01.2022 

2 Сумська Кролевецький м. Кролевець 17.01.2022 

3 Львівська Буський м. Буськ 17.01.2022 

4 Запорізька Токмацький м. Молочанськ 17.01.2022 

5 Житомирська Коростишівський м. Коростишів 17.01.2022 

 

 

 


