
УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 
«КТБ за 59 грн.» 

з підключення і користування послугою кабельного телебачення від ТОВ «Датагруп 
Медіа», що надаються при підтримці ПрАТ Датагруп, ід ТМ «Датагруп»  

з 01.07.2019 
 
 

1. МЕТА АКЦІЇ  
Акція спрямована на: 
1.1. Залучення нових користувачів послуги  кабельного телебачення. 
 
2. ТЕРИТОРІЯ ДІЇ АКЦІЇ 
2.1. Акція діє в містах: Дніпро, Кременчук, Луцьк, Миколаїв, Очаків, Бар, Жмеринка 
та смт. Ольшанське відповідно до території дії ліцензій провайдера програмної послуги 
ТОВ «Датагруп Медіа». 
 
3. ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ 
3.1. Період проведення акції: 
3.1.1. Для нових абонентів – фізичних осіб:  з 01.07.2019 року по 31.12.2019 року включно. 
3.2.  Абоненти, які підключаються до послуги кабельного телебачення в період 
проведення акції, мають можливість користуватися послугами кабельного телебачення  на 
спеціальних умовах, що наведені в таблиці 5.4.  
 
4. ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ 
4.1. Учасником Акції можуть стати: 
4.1.1. Нові абоненти - фізичні особи, що підключать послугу кабельного телебачення від 
ТОВ «Датагруп Медіа» під ТМ «Датагруп®», та укладуть відповідний абонентський договір 
на надання послуги в період з  01.07.2019 року  по 31.12.2019 року включно. Новими 
абонентами можуть вважатись ті користувачі, в яких на момент звернення з заявкою на 
підключення  за адресою проживання послуга кабельного телебачення від ТОВ «Датагруп 
Медіа» не надається, та не надавалася протягом 3 місяців до моменту звернення.  
4.2. Технічна можливість підключення послуги визначається ТОВ «Датагруп Медіа». 
4.3. Датою підключення послуги вважається дата укладення відповідного абонентського 
договору на користування послугою. 

 
5. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ  
5.1. Акція починається 01.07.2019 року та діє до 31.12.2019 року включно (далі  – "Період 
проведення Акції"). 
5.2. Учасники Акції,  які підключили послуги у Період проведення акції "КТБ за 59 грн.",  
можуть отримати знижку на оплату вартості користування послугою протягом 6  
(шести)  місяців з дати підключення послуги, як це визначено у Таблиці 5.4.  цього Додатку. 
5.3. Дія знижки починається з моменту підключення відповідного абонентського 
обладнання, або з моменту підключення акційної пропозиції в ІТ системах, та триває 6 
календарних місяців. 
5.4. Умови акційної пропозиції  "КТБ за 59 грн." в період дії Акції: 
 
Таблиця 5.4 

Особливості підключення 

Акційна вартість з 
урахуванням знижки 

 за перші 6 місяців в межах 
акційної пропозиції «КТБ за 

59 грн.» (грн. з ПДВ за 
місяць) 

Звичайна вартість за 
користування послугою 

кабельного телебачення, 
починаючи з 7- го місяця, 

та за наступні місяці  
(грн. з ПДВ за місяць)   

Абонентна плата за послугу 
КТБ в містах Кременчук, 

Луцьк, Миколаїв, Очаків, Бар, 
Жмеринка та смт. 

Ольшанське 

 
59,00 грн. 

 
89,00 грн.  

Абонентна плата за послугу 
КТБ в місті Дніпро 59,00 грн.  99,00 грн.  



 
 
Таблиця 5.5. 

Вартість підключення Вартість підключення послуги 

Підключення абонентського вводу до 
Багатоканальної телемережі (разовий платіж)*  1,20 (з ПДВ 20%)  

 
* - включає виїзд спеціаліста, вартість витратних матеріалів для підключення одного 
абонентського пристрою, вартість робіт з прокладання до 30 м кабелю по відкритих 
ділянках. Додаткові послуги та матеріали  надаються за замовленням Абонента,  їх 
загальна вартість у кожному окремому випадку зазначається в Акті про підключення 
Абонента. 
 
6. ЗАВЕРШЕННЯ АКЦІЇ. НАСЛІДКИ 
6.1. Після завершення періоду дії акційних умов користування послугою, визначених в 
п.3.1.1, п.3.2. цих Умов, учасник Акції тарифікується за звичайною вартістю, як це визначено 
у  Таблиці 5.4 цього Додатку. 
 
7. ІНШІ УМОВИ  
7.1. Ці Умови Акції включають в себе повні та вичерпні умови проведення Акції.  
7.2. Заміна акційної пропозиції на будь-яку компенсацію, в тому числі грошову, не 
допускається. 
7.3. Беручи участь в Акції, Учасник акції підтверджує факт ознайомлення з цими 
Умовами, а також надає повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих 
Умов або відмова Учасника від належного виконання Умов вважається відмовою Учасника 
від участі в Акції. 
7.4. Умови Акції розміщуються і будуть доступні для ознайомлення протягом усього 
строку проведення Акції на сайті   www.datagroup.ua.  
7.5. Умови проведення Акції можуть бути змінені, про внесення змін Учасники будуть 
проінформовані шляхом розміщення відповідної інформації або оновлених Умов на сайті  
www.datagroup.ua . 
7.6. Послуги  кабельного телебачення надаються ТОВ «Датагруп Медіа» за підтримки 
ПрАТ «Датагруп». 
Детальна інформація щодо умов проведення Акції доступна за телефоном контакт-центру 
0-800-21-00-00. 
 


