
Регламент проведення акціı ̈«     Гаряча весна - даруємо 900 грн 
на інтернет » 

Правила проведення Акції  «Гаряча весна - даруємо 900 грн 

на інтернет» з підключення до тарифу Безліміт 100 Мбіт/с

Ці Правила визначають умови проведення акції з підключення до тарифу Безліміт - 100Мбіт/с  на 
спеціальних умовах (далі – "Акція").    

1. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ

1.1.  ПП «ВІНАСТЕРІСК», юридична особа, внесена до реєстру операторів та провайдерів НКРЗІ 
за порядковим номером 3259, створена за законодавством України та зареєстрована за адресою:

м. Хмільник, вул. Новоміська 2.
2. ЦІЛЬ АКЦІЇ

Акція спрямована на: 

2.1. Залучення нових користувачів до тарифу Безліміт 100Мбіт/с, що надаються
Організатором (далі – "Сервіс").      

3.

3.1. 
ТЕРИТОРІЯ ТА СТРОК АКЦІЇ

Акція діє в багатоповерхівках смт. Літин, багатоповерхівках та приватному секторі м. 
Хмільник та м. Калинівка Вінницької області, в яких є покриття мережі Вінастеріск. 

3.2.  Акція діє у період з 1 липня  2022 р. до 31 серпня 2022 р., включно (далі 
–Термін проведення Акції).

4. УЧАСТЬ В АКЦІЇ

4.1.  Учасником Акції може стати фізична особа віком від 18 років (далі – "Учасник"), 
дієздатність якої не обмежена згідно чинного законодавства, яка має необхідну технічну можливість 
для підключення Сервісу, та звернулася до Організатора Акції для підключення Сервісу. Умовою 
участі в Акції є укладання відповідного абонентського додатку до договору по наданню 
телекомунікаційних послуг .

4.2.  Датою підключення Сервісу вважається дата укладення відповідного абонентського договору 
по наданню телекомунікаційних послуг.    

4.3. З 1 липня  2022 р. до 31 серпня 2022 р. Учасник має можливість підключитися до Сервісу на 
акційних умовах, за умови підключення до тарифу Безліміт 100 мбіт/с.

4.4 Учасник підписує строковий Договір, де зобов’язується користуватись Сервісом 
протягом дванадцяти місяців.
4.5   Після підключення Сервісу та укладення відповідного абонентського договору по наданню 
телекомунікаційних послуг і додатку до нього Учасник отримує від Організатора подарунок у вигляді 
можливості оплати послуг по 1грн/місяць у період з 7-го по 12-тий місяць користування, перші шість 
місяців користування тарифікуються в загальному порядку, визначеному абонентським Договором.

5. ВИНЯТКИ

5.1.   Дія Акції не поширюється на:    

5.1.1. Існуючих Абонентів Організатора.

5.1.2. Підключення другого чи більше Учасника за однією адресою підключення.
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5.1.3. Абонентів, які проживають в гуртожитках навчальних закладів .

5.1.4 Абонентів, що користувались послугами Організатора та відмовились від їх надання менше 
шести місяців до повторного звернення.

5.1.5. Абонентів, що відключились від Сервісу після 31 серпня 2022 року.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Ці Правила включають в себе повні та вичерпні правила проведення Акції. У разі якщо будь-які 
питання прямо не врегульовані Правилами, Організатор залишає за собою право приймати рішення з 

такого питання самостійно та на власний розсуд. Всі рішення Організатора є остаточними.   
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6.2. Заміна акційної пропозиції на будь-яку компенсацію, не обумовлену цими Правилами, не 
допускається.   

6.3.  Організатор звільняється від відповідальності у разі настання обставин непереборної сили.

6.4. Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами, а також надає 
повну та безумовну згоду з ним. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника від 

належного виконання Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції. При цьому така особа 

не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.  
6.5. У разі невиконання та/або неналежного виконання Учасником цих Правил, Організатор має 
право відмовити такій особі в участі в Акції. 

6.6   Організатор залишає за собою право відмовити у підключенні до Сервісу Учаснику без 
пояснення причини. 

6.7. Правила розміщуються і будуть доступні для ознайомлення протягом усього строку проведення  

Акції на http://www.vinasterisk.net/promotion/hotsummer-rules.pdf
6.8. 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 http://www.vinasterisk.net 
6.9 Послуги доступу до мережі Інтернет надає ФОП Поліщук С.В. (п/з №3257 реєстру НКРЗІ)

Детальна інформація щодо умов проведення Акції доступна за телефоном контакт-центру 
Організатора:

(04338)2-71-15 – номер фіксованого телефонного зв’язку 
(050) 430-13-90 – Vodafone
(067) 430-13-90 – Київстар(Viber/Telegram/Skype)
(093) 430-13-90 – Lifecell

2 




