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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «LIMITED EDITION CLOUD SERVER»
ЦІЛЬОВА ГРУПА УЧАСНИКІВ АКЦІЇ
Потенційні користувачі, існуючі абоненти - фізичні особи, суб’єкти господарювання, які в
період проведення акції звернулись до ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» для того, щоб замовити/дізнатись
умови надання послуги хостингу серверів, а саме послуги Хмарний сервер (Cloud Server), та які не
підпадають під ВИНЯТКИ (розділ 3).
2.
СУТЬ АКЦІЇ
2.1. Абонент, що вказаний у п. 1.1, в період дії акції отримує можливість замовити акційний
тарифний план послуги Хмарний сервер (Cloud Server) Дата-центру ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» за
спеціальною акційною вартістю в період дії акційних умов відповідно до таблиці 1.
Таблиця 1. Акційні умови послуги:
1.

1.1.

Назва та характеристики акційних тарифних планів
послуги

1

2

3

Підключення у період з 16.09.2019 по 31.03.2020
LE Helper:
Віртуальний процесор 2,4 ГГц, шт - 1
Оперативна пам'ять, ГБ - 2
Обсяг диску, ГБ - 40
Ethernet-підключення 100 Мбіт/с, шт - 1
IP адреса - 1
LE Assistant:
Віртуальний процесор 2,4 ГГц, шт - 2
Оперативна пам'ять, ГБ - 4
Обсяг диску, ГБ - 40
Ethernet-підключення 100 Мбіт/с, шт - 1
IP адреса - 1
LE Coach:
Віртуальний процесор 2,4 ГГц, шт - 4
Оперативна пам'ять, ГБ - 8
Обсяг диску, ГБ - 40
Ethernet-підключення 100 Мбіт/с, шт - 1
IP адреса - 1

Спеціальна
акційна
вартість,
грн/міс
без ПДВ

125,00

ПДВ

25,00

з ПДВ

150,00

без ПДВ

208,33

ПДВ

41,67

з ПДВ

250,00

без ПДВ

541,67

ПДВ

108,33

з ПДВ

650,00

Період
дії акційних умов

До 30.04.2020 р.

Користувач послуг хостингу серверів може відмовитись від користування послугами за
спеціальною акційною вартістю протягом дії акційних умов, та отримувати послуги на регулярних
умовах, відповідно до обраного пакету послуги хостингу серверів.
2.2.

ВИНЯТКИ
Умови акції не розповсюджуються на абонентів, які мають заборгованість перед ТОВ «ВОЛЯКАБЕЛЬ» за надані раніше послуги до моменту погашення даної заборгованості.
3.

3.1.

ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
Період проведення Акції «Limited Edition Cloud Server», регламент якої затверджено в останній
редакції Наказом № 233-ОД від 12.11.2019, подовжено до 31.03.2020 року.
4.2. ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» залишає за собою право змінювати період проведення акції.
4.

4.1.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ВОЛЯ-КАБЕЛЬ"
УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ПЕРІОДУ ДІЇ АКЦІЙНИХ УМОВ
Якщо до закінчення періоду здійснення доступу до послуги за акційною пропозицією
користувачем самостійно не буде обрано регулярні тарифні плани, після закінчення періоду дії
акційних умов:
 послуга буде надаватись за регулярними умовами тарифних планів «Helper», «Assistant»,
«Coach», «Cloud Server», «Додатковий віртуальний процесор 2,4ГГц», «Додаткова оперативна
пам'ять, ГБ», «Додатковий обсяг диску 10 ГБ» вартістю згідно чинних на момент зміни умов
надання послуги з акційних на регулярні Тарифи Дата-центру ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ»;
 надання послуги може бути обмежено за умови відсутності оплати послуг в порядку,
передбаченому відповідним Договором та Правилами надання та отримання послуг хостингу
серверів або Публічним договором про надання послуг хостингу серверів (Публічна оферта).

5.

5.1.

