Регламент дії Акції «Інтернет та телебачення за 50%»
1. Основні поняття та терміни
1.1. Мета проведення Акції: залучення нових абонентів до
телекоммунікаційної мережі «ЕЛАН».
1.2. Організатором та виконавцем дисконтної Акції «Інтернет та
телебачення за 50%» (далі – «Акція») є телекоммунікаційна мережа
«ЕЛАН». (далі–«Організатор»).
1.3. Період дії Акції: з 01.06.2020 по 31.12.2020 року.
1.4. Місце проведення Акції: Акція проводиться на всій території Одеси
та Одеської області, де присутнє покриття Організатора.
1.5. Акція – знижка у розмірі 50 відсотків на послуги що вказані в п 2.5
цього регламенту Організатора, які надаються Учаснику.
1.6. Учасник Акції: фізична особа, що досягла 18 років ї є новим
(потенційним) користувачем послуг телекоммунікаційної мережі
«ЕЛАН» і яка бере участь в Акції відповідно до її умов. В акції також
можуть брати участь абоненти Елан, які не користувалися послугами
більше 12 місяців.
1.7. Акція є незалежним проектом і не підсумовується з іншими
акціями, знижками, а також з іншими дисконтними та бонусними
програмами.
1.8. Акція є довготерміновою.
2. Правила участі у Програмі
2.1. Акція «Інтернет та телебачення за 50%» - знижка в розмірі 50% на 12
місяців за тарифними планами на Інтернет та телебачення доступних
для участі в акції, що містяться в п. 2.5 та надається користувачам, які
підтвердили прийняття умов акції в усній або письмовій формі.
2.2. Абонент за власною ініціативою звертається до абонентського відділу
компанії для оформлення заявки на підключення до мережі та вибору
тарифу доступного для участі в акції. У день підключення абонент
повинен забезпечити наявність на особовому рахунку, за Договором
на надання послуг зв'язку, коштів в сумі не менше однієї щомісячної
абонентської плати за кожну обрану для використання послугу,
включаючи вартість обладнання абонентської лінії. Знижка по даній
акції (зміна тарифікації послуг) надається на умовах, передбачених
цими Правилами, які є невід'ємною частиною Договору на надання
послуг зв'язку, протягом 12 послідовних календарних місяців, з
моменту вступу в силу змін тарифікації послуг. При цьому знижка за

даною акцією (зміна тарифікації послуг) на інші періоди не
переноситься.
2.3. Для участі в акції необхідно протягом однієї доби, будь-якими
доступними способами (карти, термінали поповнення, не
рекомендується - банківський переказ через можливі затримки) внести
на свій особовий рахунок суму, рівну або більшу суму необхідної для
участі в акції (дивитися в п. 2.2).
2.4. Сплата послуг за умовами Акції - на вибір абонента, але не менш ніж
за один місяць. Знижка не нараховується у періоді несплати
абонентом послуги, при цьому період дії знижки не переноситься.
2.5. Тарифи доступні для участі в Акції :
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Название пакета
Преміум – 50М
Преміум – 75М
Преміум – 100М
Преміум – 500М
Україна і світ (росш-й, 50M)
Україна і світ (росш-й, 75M)
Фаворит 100М (Інтернет)
Базовий-160 (Україна і світ)
Фаворит (Аналоговий)2020
Україна і світ (росш-й) (Аналоговий) 2020
Інтернет – 50М + ОТТ
Інтернет – 75М + ОТТ
Інтернет – 100М + ОТТ
Статична реальна IP-адреса

Тип услуги
Інтернет
Інтернет
Інтернет
Інтернет
Інтернет
Інтернет
Інтернет
Телебачення
Телебачення
Телебачення
Інтернет + ОТТ
Інтернет + ОТТ
Інтернет + ОТТ
Інтернет

2.6. Можливість зміни тарифного плану в Особистому кабінеті абонента, на
час дії знижки, буде заблоковано.
2.7. У разі припинення або зміни тарифного плану по одній або кількох
послуг з ініціативи абонента, знижка анулюється. Організатор залишає
за собою право перерахунку всього періоду по повній вартості послуг
(послуги).
2.8. Програма розрахована виключно для особистого користування
Учасника. Знижки заборонено передавати, продавати і не можливо
перевести в грошовий еквівалент.
3. Права та обов’язки
3.1. Програма регулює відносини Організатора та Учасника
Програми відповідно до умов цих Правил.
3.2. Організатор залишає за собою право відмінити або змінити всю

Програму або її частину в будь-який час, як з попереднім
повідомленням про це, так і без нього. У випадку припинення
(зупинення дії) Програми, всі знижки та привілеї перестають діяти з
моменту офіційного публікування на сайті www.elaninet.com
інформації про припинення (зупинення дії) Програми.
4. Винятки
4.1. Акційними умовами не можуть скористатись юридичні особи, фізичні
особи-підприємці.

