
Додаток № 1
ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом генерального директора 
ТОВ «ПРОЛАЙН ТМ»

№ ___ від 0__.__.2017р.
_________________А.М. Скоробагатько

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 
«ПРИВЕДИ ДРУГА»

1. Організатором та Виконавцем Акції є ТОВ «ПРОЛАЙН ТМ» (надалі - Оператор).
2. Період проведення Акції: на постійній основі з 1.11.2017.
3. Умови Акції. 

3.1. В Акції можуть брати участь існуючі абоненти Оператора, які мають позитивний
баланс на своїх особистих рахунках та існуючі абоненти Оператора, надання послуг яким
тимчасово призупинено.

3.2  Для  участі  в  Акції  необхідна  наявність  технічної  можливості  підключення
залученому абоненту до послуги з доступу до мережі Інтернет.

3.3. За кожного залученого абонента, абоненту, який його рекомендував, надається 200
бонусів, із розрахунку 1 бонус = 1 гривня. Учасник Акції має можливість зареєструвати в
Акції необмежену кількість друзів та отримати бонус за кожного нового абонента, якого він
залучив.

3.4. Для отримання бонусу залученому абоненту необхідно при заповненні заявки на
підключення  до  мережі  Оператора  повідомити  контактні  дані  абонента,  який  йому
порекомендував підключитися до мережі Оператора: ПІБ, № договору.

3.5.  Підключення  вважається  акційним  у  тому  випадку,  якщо  залучений  абонент
підключиться та сплатить послугу протягом 14 днів з дати реєстрації його в Акції.

3.6. Акція не діє у випадах, якщо:
-  за  адресою  підключення  залученого  абонента  є  оформлений  договір  або  заявка  на

підключення до участі в Акції,
-   за  адресою  підключення  залученого  абонента  є  розірваний  договір  з  Оператором,

укладений на залученого абонента або члена його сім’ї.

4. Умови нарахування бонусів
4.1  Бонуси  учаснику  Акції  нараховуються   за  умови,  якщо  залучений  абонент

підключився до послуги доступу до мережі Інтернет Оператора, вніс платіж, що дорівнює
вартості його абонентської плати за обраним тарифним планом, за перший розрахунковий
період та сплатив вартість підключення до мережі Оператора.

4.2.  Нарахування  бонусів  здійснюється  у  період  з  першого  по десяте  число  місяця,
наступного  за  місяцем,  в  якому  було  підключено  нового  абонента,  залученого  за
рекомендацією  діючого  абонента.  У  випадку  відмови  залученого  абонента  від  послуг
Оператора та розірвання договору, бонус не нараховується.

5. Умови користування бонусами:
5.1  Бонуси  можуть  бути  витрачені  виключно  на  оплату  послуг  Оператора  та  не

підлягають відшкодуванню у грошовому еквіваленті.



5.2 Сума бонусів, що не була використана у місяці, в якому ця сума була нарахована,
переноситься на наступний місяць та може бути використана абонентом для оплати послуг
Оператора.

5.3 Бонуси, нараховані у цій Акції, не підсумовуються з бонусами за іншими акціями.
5.4 Нараховані бонуси не можна перевести на інший рахунок.
5.5 При розірванні договору нараховані бонуси анулюються незалежно від давності їх

нарахування.

6. Учасники Акції.
6.1. Взяти участь в Акції  мають право фізичні особи, абоненти Оператора, які мають

позитивний баланс на своїх особистих рахунках.
 

6.2. Учасниками Акції не можуть бути:
- особи, які не досягли віку 18 років;
- співробітники ТОВ «ПРОЛАЙН ТМ»;
- особи, які не виконали умови Акції;
-  бізнес-користувачі  (юридичні  особи,  фізичні  особи-підприємці,   самозайняті  особи,  а
також особи, які використовують Інтернет в процесі здійснення господарської діяльності).

7. Додаткові умови.
Провайдер залишає за собою право відмовити у підключенні абонента на умовах Акції

без пояснення причини відмови або при порушенні будь-яких умов цих Правил,  а  також
змінити умови Акції та  припинити її дію.


