
Додаток №1 
До Наказу №1638-П від 13.11.2020 р. 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «BLACK FRIDAY» 

1. ЦІЛЬОВА ГРУПА УЧАСНИКІВ АКЦІЇ 

1.1  Потенційні користувачі послуги доступу до пакетів телепрограм за IP-протоколом з 

використанням програмних додатків Воля TV ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ»(надалі Компанія), які в 

період проведення акції оформили заявку на підключення послуг Компанії через 

сайт www.volia.com, на території України за винятком території, що визнана як тимчасово 

окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв'язку з 

прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій 

території України» від 15.04.2014, No1207-VII, а також ряду населених пунктів на території 

Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради 

національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної 

загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного «13» квітня 2014 року та 

Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької 

та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р., No254-VIII), за 

умови придбання обладнання згідно таблиці 2 можуть отримати акційний план підписки згідно 

таблиці 1 та які не підпадають під ВИНЯТКИ (Розділ 2). 

2. ВИНЯТКИ 

2.1  В акції не можуть прийняти участь юридичні особи та фізичні особи – підприємці. 

3. ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

3.1 Акція проводиться з 27.11.2020 р. по 26.12.2020 р. 
3.2 Період дії акційних умов для акційних планів підписки: 
      Код PP_932 до 01.06.2021 
      Код PP_933 до 01.12.2021 
      Код PP_934 до 01.03.2021 
      Код PP_935 до 01.06.2021 

4.  СУТЬ АКЦІЇ 

4.1 Потенційні користувачі, що входять у цільову групу учасників акції (Розділ 1), в період проведення 
акції отримують можливість замовити акційний план підписки за акційною пропозицією згідно табл.1 
за умови придбання обладнання згідно таблиці 2: 

Таблиця 1 

Код 
Назва акційного плану 

підписки 

Наповнення 
акційного плану 

підписки 

Акційна вартість 
при замовленні, 

згідно плану 
підписки, грн. з 

ПДВ** 

Акційна 
вартість, грн./30 

днів з ПДВ*** 

Підключення у період з 27.11.2020 р. по 26.12.2020 р. 
З 27.12.20 р. по 

31.05.21 р. 

PP_932**** Black Friday Live TV 1 
Volia Live TV (PP) 

(PP_300) 
95,00 1,00 

Підключення у період з 27.11.2020 р. по 26.12.2020 р. 
З 27.12.20 р. по 

30.11.21 р. 

PP_933**** Black Friday Live TV 2 
Volia Live TV (PP) 

(PP_300) 
989,00 1,00 

Підключення у період з 27.11.2020 р. по 26.12.2020 р. 
З 27.12.20 р. по 

28.02.21 р. 

PP_934***** Black Friday Live TV 3 
Volia Live TV (PP) 

(PP_300) 
98,00 1,00 

Підключення у період з 27.11.2020 р. по 26.12.2020 р. 
З 27.12.20 р. по 

31.05.21 р. 

PP_935***** Black Friday Live TV 4 
Volia Live TV (PP) 

(PP_300) 
595,00 1,00 

* 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 програмних додатків Воля TV») 
** Списання вказаної суми відбувається одноразово у повному обсязі протягом доби після активації акційного плану підписки. 
*** Акційна вартість користування планом підписки складає 1 грн/30 днів. з ПДВ до закінчення періоду дії акційних умов  

http://www.volia.com/


****Акційний план підписки може замовити потенційний користувач, що придбає обладнання код 12414 Black Friday Медіаплеєр 
iNeXT TV4 
*****Акційний план підписки може замовити потенційний користувач, що придбає обладнання код 12415 Black Friday Приставка 
SMART TV VOL001 
 

4.2 Потенційні користувачі, що входять у цільову групу учасників акції (Розділ 1), в період проведення 
акції отримують можливість придбати обладнання, згідно табл.2: 

Таблиця 2 

Код Назва обладнання Вартість обладнання, грн. з ПДВ 

Підключення у період з 27.11.2020 р. по 26.12.2020 р. 

12414 Black Friday Медіаплеєр iNeXT TV4* 899,00 

12415 Black Friday Приставка SMART TV VOL001* 1799,00 
* Обладнання є можливість придбати за умови наявності обладнання на складі Компанії.  
Кількість обладнання обмежена та складає: Black Friday Медіаплеєр iNeXT TV4 – всього 25 шт. і Black Friday Приставка SMART 
TV VOL001 – всього 25 шт. 

1. ПЕРЕХІД З АКЦІЙНИХ УМОВ НА РЕГУЛЯРНІ 

5.1 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 плани підписки 
послуги доступу до пакетів телепрограм за IP-протоколом з використанням програмних додатків 
Воля TV»). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


