
 
 

Додаток №1 

До Наказу №065-П від 10.03.2023 р. 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «СПРОБУЙ ВОЛЯ ТВ_2»  

З 01 КВІТНЯ 2023 РОКУ 

1. МЕТА АКЦІЇ 

1.1.Мета акції - залучення нових абонентів та збільшення абонентної бази ТОВ «ВОЛЯ-

КАБЕЛЬ» (надалі - Товариство). 

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ 

2.1.Потенційні абоненти (фізичні особи) послуги доступу до пакетів телепрограм за IP-

протоколом з використанням програмного забезпечення (комп’ютерної програми «Воля 

TВ») Товариства в містах проведення акції, які в період проведення акції бажають 

підключити послугу доступу до пакетів телепрограм за IP-протоколом з використанням 

програмного забезпечення (комп’ютерної програми «Воля TВ») та бажають отримати 

послугу за адресою:  

1. за якою протягом останніх 3-х календарних місяців послуги Товариством не надавались, 

та які не підпадають під ВИНЯТКИ (Розділ 3); 

2. у будинку, який має статус гуртожитку, за якою протягом останнього календарного 

місяця послуги Товариством не надавались, та які не підпадають під ВИНЯТКИ (Розділ 

3). 

3. ВИНЯТКИ 

3.1. Умови акції не розповсюджуються на тих, хто був користувачем електронно 

комунікаційних послуг Товариства протягом: 

- останніх 3-х місяців до моменту початку акції; 

- останнього календарного місяця до моменту початку акції за адресою надання послуги 

у будинку, який має статус гуртожитку. 

3.2.Умови акції не розповсюджуються на тих, хто має заборгованість перед Товариством за 

надані раніше послуги, до моменту погашення даної заборгованості. 

3.3.В акції не можуть прийняти участь юридичні особи та фізичні особи-підприємці. 

 

4. ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

 

4.1.Україна за виключенням території, що визнана як тимчасово окупована. 

5. ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ  

5.1.Акція проводиться з 01.04.2023 р. по  30.06.2023 р. 

5.2.Для користувачів, які обрали акційні умови з 01.04.2023 р. по 30.06.2023 р - 30 днів з дати 

активації акційного пакету. 

6. СУТЬ АКЦІЇ 

6.1.Потенційні абоненти, що входять до цільової групи учасників акції (розділ 2), в період 

проведення акції отримують можливість підключити акційний план підписки в період дії 

акційних умов згідно табл. 1. 

 

Таблиця 1. Акційний план підписки1: 

 



 
 

Код 
Назва акційного плану 

підписки 

Наповнення та код 

акційного плану 

підписки 

Період дії акційних 

умов 

Акційна вартість 

(одноразово при 

активації пакету) 

грн.2 

Підключення з 01.04.2023 р. до 30.06.2023 року 

PP_13183 «Спробуй Базовий_2» Базовий (PP_320) 30 днів 1,00 

PP_13193 «Спробуй Релакс_2» Релакс (PP_327) 30 днів 1,00 

PP_13203 «Спробуй Сімейний_2» Сімейний (PP_328) 30 днів 1,00 

1 Надання послуги користувачам акційних планів підписки відбувається відповідно до умов, які діють для аналогічних за наповненням 

регулярних планів підписки («Тарифи на плани підписки послуги доступу до пакетів телепрограм за IP-протоколом з використанням 

програмного забезпечення (комп’ютерної програми «Воля TВ»)) 
2.  Акційна вартість, грн. – включає всі податки відповідно до періоду. 
3 Підприємство не забезпечує обладнанням для користування планом підписки послуги доступу до пакетів телепрограм за IP-протоколом з 

використанням програмного забезпечення (комп’ютерної програми «Воля TВ»). Абоненту для отримання Послуги необхідне обладнання: 

смартфон та/або планшет (з ОС Android 5.0 та вище, iPhone, iPad з ОС iOS 11 та вище), медіаплеєр та/або Smart телевізор з ОС Android TV 

6.0 та вище, Smart  телевізор Samsung з ОС Tizen 2017-2021 років,  Smart  телевізор LG з ОС WebOs 2017-2021 років, Smart  телевізор Hisense 

з ОС VIDAA 2019 року і вище, комп’ютер чи ноутбук (за допомогою Сайту tv.volia.com). 

 

6.2. Користувач акційного плану підписки може відмовитись від нього протягом дії 

акційних умов, та отримувати послуги на регулярних умовах, відповідно до обраного плану 

підписки послуги доступу до пакетів телепрограм, але обрати знову акційний план підписки 

не зможе. 

6.3.Цей Регламент може бути змінений та/або доповнений Товариством протягом всього 

періоду проведення даної акції та періоду дії акційних умов. Товариство залишає за собою 

право призупиняти, відновлювати чи припиняти проведення цієї акції та 

змінювати/припиняти період дії акційних умов у будь-який момент. 

7. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ПЕРІОДУ ДІЇ АКЦІЙНИХ 

УМОВ 

  

7.1.Після закінчення періоду дії акційних умов, якщо користувачем самостійно не буде обрано 

регулярні умови надання плану підписки послуга буде надаватись відповідно до умов і 

характеристик аналогічного регулярного плану підписки, вартістю згідно чинних тарифів 

на момент зміни умов надання послуги з акційних на регулярні («Тарифи на плани 

підписки послуги доступу до пакетів телепрограм за IP-протоколом з використанням 

програмного забезпечення (комп’ютерної програми «Воля TВ»). 
 


