
Умови проведення акції  
“с. Щасливе Олешківського р-ну Херсонської області  підключення Інтернету 

за 1 грн” 
  
Потенційні абоненти, які отримували послуги проводового та/або бездротового        
доступу до мережі Інтернет від іншого провайдера (оператора), та бажають отримувати           
вищевказані послуги від провайдера Digicom, а також абоненти Digicom, які переходять           
від бездротового Інтернету та здають антенну, мають змогу отримати акційне          
підключення послуги проводового доступу до мережі Інтернет за 1 грн. 
Для того, щоб стати учасником акції, необхідно подати заявку на підключення до            
мережі Інтернет, і при підключенні сплатити вартість акційного підключення в розмірі           
1 гривні та платіж у розмірі вартості тарифного плану за перший місяць користування             
послугою.  
Для абонентів компанії “Digicom” необхідно: 

● Ознайомитися з умовами Публічного договору про надання послуг проводового         
доступу до мережі Інтернет, що розміщені на сайті Оператора за посиланням           
https://digicom.ua 

● Підписати додаткову акційну угоду до Публічного договору про надання послуг          
проводового доступу до мережі Інтернет, що розміщені на сайті Оператора за           
посиланням https://digicom.ua  

● Cплатити вартість підключення до послуги доступу до мережі Інтернет, яка          
становить 1 грн та внести авансовий платіж, сума якого не є нижче розміру             
щомісячної абонентської плати за користування послугою, згідно обраного        
тарифного плану. 

● Надати Оператору безоплатно у власність абонентське обладнання у робочому         
стані, яке використовувалось для отримання послуг бездротового доступу до         
мережі Інтернет; 

Для абонентів, які переключаються від іншого Оператора(Провайдера) необхідно: 
● Ознайомитися з умовами Публічного договору про надання послуг проводового         

доступу до мережі Інтернет, що розміщені на сайті Оператора за посиланням           
https://digicom.ua  

● Підписати додаткову акційну угоду до Публічного договору про надання послуг          
проводового доступу до мережі Інтернет, що розміщені на сайті Оператора за           
посиланням https://digicom.ua  

● Cплатити вартість підключення до послуги доступу до мережі Інтернет, яка          
становить 1 грн та внести авансовий платіж, сума якого не є нижче розміру             
щомісячної абонентської плати за користування послугою, згідно обраного        
тарифного плану 
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● пред’явити підключене абонентське обладнання, яке використовувалося для       
отримання доступу до мережі Інтернет; 

● пред’явити документ, що підтверджує користування послугами іншого Оператора        
(Провайдера). Таким документом може бути угода, або квитанція на оплату          
послуг за не більше ніж 3 останніх місяці від попереднього інтернет-провайдера.           
Угода від попереднього інтернет-провайдера має бути діючою, або розірваною не          
давніше, ніж за 3 календарних місяці від дати перепідключення. 

 
Для фізичних осіб, які не були Абонентом компанії “Digicom”, а також не            
користувалися послугами доступу до мережі Інтернет інших провайдерів        
(операторів) необхідно: 

● Ознайомитися з умовами Публічного договору про надання послуг проводового         
доступу до мережі Інтернет, що розміщені на сайті Оператора за посиланням           
https://digicom.ua  

● Cплатити вартість підключення послуги доступу до мережі Інтернет, яка         
становить 500 грн та внести авансовий платіж, сума якого не є нижче розміру             
щомісячної абонентської плати за користування послугою, згідно обраного        
тарифного плану. 

● Підписати додаткову акційну угоду до Публічного договору про надання послуг          
проводового доступу до мережі Інтернет, що розміщені на сайті Оператора за           
посиланням https://digicom.ua  

 
В акції не можуть брати участь юридичні особи, фізичні особи-підприємці. Переходом           
від конкурента не вважається користування 3G-модемом. Акція не розповсюджується         
на абонентів, які мають заборгованість перед провайдером за надані раніше послуги, до            
моменту погашення такої заборгованості. 
Акція проводиться з 01.12.2020 до 31.01.2021 р.  
Акція розповсюджується на с. Щасливе Олешківського р-ну Херсонської області.  
Заявки на участь в акції “с. Щасливе Олешківського р-ну Херсонської області           
підключення Інтернету за 1 грн” заднім числом не приймаються. 
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