ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ВОЛЯ-КАБЕЛЬ"
Додаток №1
До Наказу № 7-ОД від 13.01.2020 р.
РЕГЛАМЕНТ проведення акції
«Стань агентом Дата-центру»
1. ЦІЛЬОВА ГРУПА УЧАСНИКІВ АКЦІЇ
1.1. Діючі абоненти послуг хостингу серверів – фізичні особи, суб’єкти господарювання (далі – Діючий абонент),
які залучили потенційних користувачів послуг хостингу серверів до Підприємства (далі – новопідключені абоненти)
та які не підпадають під ВИНЯТКИ (розділ 4).
2. СУТЬ АКЦІЇ
2.1. Абонент, що вказаний у п. 1.1, в період дії акції має можливість отримати знижку на послуги хостингу серверів,
яка вираховується у розмірі абонентської плати новопідключених абонентів за тарифними планами на момент
укладання договору, з дотриманням умов, визначених розділом 3:
2.1.1. Потенційний користувач при оформленні замовлення на послуги хостингу серверів на сайті dc.volia.com або
у випадку звернення на контактну електронну адресу Підприємства sales@dc.volia.com вказує дані Діючого
абонента послуг хостингу серверів (логін абонента та номер договору у форматі login1111);
2.1.2. Потенційний користувач підписує Договір надання послуг хостингу серверів або погоджується з умовами
Публічного договору, сплачує рахунок згідно обраних Тарифних планів та діючих Тарифів, стає новопідключеним
абонентом Дата-центру ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ»;
2.1.3. Через 60 календарних днів безперервного користування послугою новопідключеним абонентом, Діючому
абоненту Дата-центру ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» нараховується знижка у розмірі суми абонентних плат за тарифними
планами новопідключеним абонентів на момент укладення договору;
2.2. Кількість новопідключених абонентів, які підключені за даними (логін та номер договору) одного Діючого
абонента необмежена.
3. РОЗМІР ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ЗНИЖКИ
3.1. Загальний розмір знижки Діючому абоненту дорівнює сумі абонентних плат за Тарифними планами
новопідключених абонентів на момент укладання договору, але загальний розмір знижки, у відповідному місяці
надання знижки, не може перевищувати 50% від суми нарахованих послуг Діючого абонента у цьому місяці (місяці
надання знижки);
3.2. Якщо сума абонентних плат за тарифними планами новопідключених абонентів становить більше ніж 50% від
суми нарахованих послуг у відповідному місяці Діючому абоненту, різниця між сумою абонентних плат за
тарифними планами новопідключених абонентів та сумою наданої знижки у відповідному місяці Діючому абоненту,
враховується при наданні знижки Діючому абоненту у наступних розрахункових періодах у розмірі не більше ніж
50% нарахованих послуг у кожному відповідному місяці до повного погашення такої різниці.
3.3. Нарахування знижки проводиться один раз на місяць в період виставлення Рахунків згідно п.8.3.1. Правил
надання та отримання послуг хостингу серверів або п.8.5. Публічного договору про надання послуг хостингу
серверів. Рахунок на сплату послуг хостингу серверів за поточний місяць виставляється Діючому абоненту з
урахуванням розміру знижки на суму наданих послуг за попередній місяць.
4. ВИНЯТКИ
4.1. Умови акції не розповсюджуються на абонентів, які мають заборгованість перед ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» за
надані раніше послуги до моменту погашення даної заборгованості;
4.2. Знижка Діючому абоненту не нараховується:
4.2.1. Якщо новопідключений абонент протягом 60 календарних днів після підключення змінив Тарифний план у
бік зменшення суми абонентної плати;
4.2.2. Якщо в момент нарахування знижки новопідключений та/або Діючий абонент мають заборгованість перед
ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» за раніше надані послуги у розмірі, яка дорівнює або більше однієї абонентної плати;
4.2.3. Якщо Договір з Діючим абонентом на момент настання умов п.3.3 є розірваним.
5. ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
5.1. Акція проводиться з 01.02.2020 по 31.12.2020 р.
5.2. Період нарахування знижки Діючому абоненту – до повного погашення суми згідно п.3.2.

