
 

 

www.lanet.ua 

ТОВ «Мережа Ланет» 
Юридична адреса: 02140, м.Київ, вул. Ревуцького, 46, 
Адреса для листування: 03115, м. Київ, пр. Перемоги, 89а 
Телефон: 500-03-03, e-mail: info@lanet.ua 

 

                  р/р UA863206490000026002052665494 в  
                                            АТ КБ  Приватбанк, м.Київ  

ЄДРПОУ 40373986 
 

 

м. Київ №А-30/21 від 02.12.2021р. 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Мережа Ланет» 

Наказ на проведення акції «–50% перші три періоди» від Мережі Ланет  

 

 

З метою підвищення конкурентоспроможності TOB «Мережа Ланет» на ринку Інтернет-

послуг та залученню більшої кількості нових абонентів, наказую: 

 

1. Провести Акцію «–50% перші три періоди» від Мережі Ланет, з 08 грудня 2021 року до 

28 лютого 2022 року включно, зміст якої полягає в наступному: 

1.1. В Акції можуть брати участь нові Абоненти (фізичні особи). Участь в Акції неповнолітніх, 

недієздатних або частково дієздатних осіб здійснюється через їхніх представників у порядку, 

визначеному законодавством України.  

1.2. У випадку, якщо в момент надання Заохочення буде встановлено, що особа, яка брала 

участь в Акції, не може бути Учасником Акції відповідно до цих Правил, такій особі не 

надається право на отримання Заохочення. 

1.3. В Акції не можуть взяти участь юридичні особи та фізичні особи-підприємці. 

1.4. Обмеження щодо участі в акції Організатор Акції може змінити шляхом внесення змін до 

Правил.  

1.5. Учасники не можуть вимагати будь-якої компенсації у разі зміни термінів Акції. 

1.6. Територія проведення Акції: м. Вишневе та Софіївська Борщагівка Київської області. 

 

2. Затвердити умови для участі в Акції: 

2.1. Скористатися акційними умовами можуть нові абоненти в м. Вишневе та у Софіївській 

Борщагівці Київської області, обравши тариф «БЕТА Вишневе» чи «БЕТА Софіївська 

Борщагівка» або «СИГМА Вишневе» чи «СИГМА Софіївська Борщагівка» відповідно. 

2.2. При підключенні до акційного тарифу нові абоненти отримають знижку –50% на 

користування тарифом впродовж 3 періодів. Акційна вартість тарифів «БЕТА Вишневе» та 

«БЕТА Софіївська Борщагівка» становить 75 грн/30 дн. замість стандартної вартості 150 

грн/30 дн. Акційна вартість тарифів «СИГМА Вишневе» та «СИГМА Софіївська Борщагівка» 

становить 140 грн/30 дн. замість стандартної вартості 280 грн/30 дн. 

2.3. Акційні тарифи «БЕТА Вишневе» та «БЕТА Софіївська Борщагівка» передбачають доступ 

до Інтернету на швидкості до 200 Мбіт/с. 

2.4. Акційні тарифи «СИГМА Вишневе» та «СИГМА Софіївська Борщагівка» передбачають 

доступ до Інтернету на швидкості до 500 Мбіт/с.  

2.5. Активувати Акцію «–50% перші три періоди» можуть нові Абоненти на акційній 

сторінці сайту www.lanet.ua/kyivska, або за телефоном (0800) 508-508. 

 

3. Акцію провести шляхом прилюдного оголошення умов продажу послуги з підключення в 

засобах масової інформації: на офіційному сайті провайдера www.lanet.ua, розповсюдження 

флаєрів, наліпок, буклетів, тощо з інформацією про підключення по акції. 

 

4. Довести до уповноважених співробітників департаменту роботи з клієнтами ТОВ «Мережа 

Ланет» інформацію, що наведена в п.1. цього наказу. 

 

5. Ознайомити заступника директора з операційної діяльності ТОВ «Мережа Ланет» Тютіна 
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Д.О. зі змістом наказу під підпис. 

 

6. Відповідальність щодо впровадження та виконання цього наказу покласти на начальника 

Служби контакт-центру ТОВ «Мережа Ланет» Похиленко О.М.  

 

 

 

Директор TOB «Мережа Ланет»  Маріан ІВАСЮК  

 

 

  З наказом ознайомлені: 

 

  

 

Заступник директора з операційної діяльності  

ТОВ «Мережа Ланет»  Дмитро ТЮТІН  

 

   

Начальник Служби контакт-центру  

ТОВ «Мережа Ланет»  Олександр ПОХИЛЕНКО  


