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Додаток № 1 
до наказу ПрАТ «ДАТАГРУП» 

від 16.11.2022 № 136 
 
 

Умови маркетингової акції «НОВОРІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ» 
 для абонентів (фізичних осіб) послуги доступу до мережі Інтернет 

 
1. Зміст маркетингової акції «Новорічна пропозиція» (далі - Акція) - Учасники акції, зазначені у п. 5 цього Регламенту, мають можливість придбати одне з 

обладнань, що вказане у Таблиці 1 за акційною вартістю 2.  

2. Мета акції - залучення нових абонентів ПрАТ «ДАТАГРУП» та збільшення абонентної бази, підтримка позитивного іміджу Компанії. 

3. Термін проведення Акції: 

Період дії акції: з   01.12.2022 до  31.01.2023 (включно). 

4. Територія дії Акції - усі населені пункти, де надаються послуги з широкосмугового Інтернет від ПрАТ «ДАТАГРУП», крім тимчасово окупованих територій. 

5. Учасники Акції: 

6. Учасники Акції  нові споживачі (фізичні особи), які у період дії акції «Новорічна пропозиція» підключили послугу Інтернет або ТБ+Інтернет. 

7. Умови Акції: 

7.1.  Учаснику Акції надається можливість придбати одне з обладнань, що вказане у переліку Таблиці 1 за Акційною вартістю 2 , згідно умов зазначених в 
стовпчиках 7.1, 7.2, 7.3 таблиці 1 цього Додатку. 

7.2. Споживачі (фізичні особи) можуть подати заявку на участь в Акції звернувшись до служби підтримки Клієнтів за телефоном 0 800 21 00 00, або до відповідного 
регіонального відділу продаж та обслуговування. 

8. Інформування абонентів про участь в Акції здійснюється шляхом розміщення інформації на зовнішньому сайті www.datagroup.ua. 
 

 

Таблиця 1 Перелік обладнання 

№ 
з.п. 

Номенклатура, асортимент, комплектність 
Обладнання 

Код 
матеріалу 

Одиниц
я виміру 

Кількіст
ь 

Вартість 1 продажу одиниці 
Обладнання, грн1, ² 

Вартість 2 продажу одиниці Обладнання, 
грн1,³ 

без ПДВ ПДВ з ПДВ без ПДВ ПДВ з ПДВ 

1 2 3 4 5 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 

1 Маршрутизатор TP-LINK EC220-G5 10029815 шт 1 1625,00 325,00 1950,00 975,00 195,00 1170,00 

2 Приставка телевізійна Inext tv5 10028850 шт 1 1166,67 233,33 1400,00 933,33 186,67 1120,00 

1 - Тарифи зазначені станом на 01.12.2022. У випадку зміни тарифів ПрАТ «ДАТАГРУП», абонент користується для цього тарифного плану діючими на дату надання послуги тарифами (тарифними 
планами) зазначеними на сайті www.datagroup.ua. 
² — Вартість 1 — звичайна вартість продажу обладнання ПрАТ ДАТАГРУП 

³  — Вартість 2 — акційна вартість продажу обладнання ПрАТ ДАТАГРУП1 

 

9. Продаж Обладнання здійснюється на підставі замовлення та підписаного Абонентом й представником Оператора Акту приймання-передачі 
Обладнання за Договором про надання електронних комунікаційних послуг (доступ до мережі Інтернет) (для абонентів – фізичних осіб). 

10. Порядок розрахунків – внесення Абонентом коштів на свій Особовий рахунок шляхом перерахування коштів за Додатковий сервіс в 
безготівковій формі на поточний рахунок ПрАТ «ДАТАГРУП». Детальніше про порядок, умови розрахунку вказано на сайті: www.datagroup.ua. 

11. ПрАТ «ДАТАГРУП» має інші права, передбачені законодавчими актами та нормативними документами у сфері електронних комунікацій. 

http://www.datagroup.ua/
http://www.datagroup.ua/
http://www.datagroup.ua/


2 

12. Ці умови Акції можуть бути змінені та/або доповнені ПрАТ «ДАТАГРУП»  протягом всього періоду проведення даної акції та періоду дії акційних 
умов. ПрАТ «ДАТАГРУП»  залишає за собою право призупиняти, відновлювати чи припиняти проведення цієї  акції та змінювати/припиняти період 
дії акційних умов у будь-який момент. 

 
 


