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Додаток № 1 

                                                            до Розпорядження № 19 

 від 23 грудня 2022р. 
 

   Редакція діє з 01 січня 2023 р. 
 

 

Положення 

про проведення акції «Гривня до гривні» 

(Нова редакція) 
 

1. Метою проведення акції являється збільшення клієнтської бази та просування 

на ринку послуг та товарів ФО-П Сальникова С.В. 

 

2.  Термін дії - з 01 лютого 2022 р. по 31 грудня 2023 р. 

 

3. Змістом проведення акції являється: 

- зниження цін на комплект матеріалів та послуг для початкового підключення до  

Телекомунікаційної мережі для забезпечення надання послуг, які надають 

провайдери телекомунікацій, що використовують торговельну марку «ЕВЕРЕСТ» 

(як разом так і окремо): Аналогове телебачення, доступ до мережі Інтернет, 

Цифрове телебачення; 

- зниження цін на комплект матеріалів, робіт та послуг для підключення послуги 

(в тому числі і за новим Місцем надання послуги) Аналогове телебачення та/або 

послуга доступу до мережі Інтернет; 

- встановлення для абонентів ТОВ «ТРК «ЕВЕРЕСТ» декількох способів 

придбання телекомунікаційного обладнання. 

 

4. Протягом терміну дії акції встановити спеціальні ціни на наступні послуги та 

матеріали: 

Найменування матеріалів та послуг 

Регулярна 

вартість, 

грн. 

Вартість 

протягом 

терміну дії 

акції, грн. 

Комплект матеріалів та послуга з початкового підключення до 

Телекомунікаційної мережі для забезпечення послуги Аналогове 

телебачення торговельної марки «ЕВЕРЕСТ» для одного ТВ 

(Стандартний пакет), за умови, що за Місцем надання послуги 

раніше послуга Аналогового телебачення від торговельної марки 

«ЕВЕРЕСТ» не надавалась, у тому числі матеріали  за необхідністю: 

Кабель RG 6, м. (до 20 м), Штекер, шт. (до 1 шт.), Кліпси RG 6, шт. 

(до 20 шт.), Конектор F6 (до 2 шт.) 

 

100,00 

 

 

 

2,00 

 

 

Комплект матеріалів та послуга з початкового підключення  до 

Телекомунікаційної мережі для забезпечення послуги доступу до 

мережі Інтернет  торговельної марки «ЕВЕРЕСТ» (Стандартний 

пакет) за умови, що за місцем надання послуги раніше послуга 

доступу до мережі Інтернет від торговельної марки «ЕВЕРЕСТ» не 

надавалась,  у тому числі матеріали за необхідністю: Кабель вита 

пара, м. (до 30 м), Конектор RJ 45, шт. (до 2 шт.), Кліпси RG 5, шт. 

(до 20 шт.), з’єднувач проводів U5001, шт. (до 4 шт.) 

200,00 2,00 



Комплект матеріалів та послуга з початкового підключення  до 

послуги Цифрове телебачення торговельної марки «ЕВЕРЕСТ» 

одного ТВ  (Стандартний пакет) за умови, що за місцем надання 

послуги раніше послуга Цифрового телебачення від торговельної 

марки «ЕВЕРЕСТ» не надавалась, у тому числі матеріали за 

необхідністю: Сплітер S/2, шт. (до 1 шт.), Кабель RG 6, м. (до 2 м.), 

Штекер, шт. (до 1 шт.), Конектор F6, шт. (до 4 шт.)  

10,00 2,00 

«Підключення «km-Нове Безмежжя» -  роботи та послуги з 

початкового підключення абонентського обладнання для 

забезпечення роботи тарифного пакету «km- Нове Безмежжя», який 

надає торговельна марка «ЕВЕРЕСТ» відповідно до .п.4.1 акції 

«ПроСТО цілий рік» 

120,00 50, 00 

«Підключення «km-Нове Безмежжя» -  роботи та послуги з 

початкового підключення абонентського обладнання для 

забезпечення роботи тарифного пакету «km- Нове Безмежжя», який 

надає торговельна марка «ЕВЕРЕСТ» відповідно до п.4.2, п. 4.3 

акції «ПроСТО цілий рік» 

120,00 65, 00 

«Підключення до послуги Аналогове телебачення» - роботи та 

послуги з початкового підключення та налаштування одного 

стандартного ТВ, адаптованого в Україні, згідно частотного плану, 

для забезпечення послуги Аналогового телебачення за адресою, де 

раніше не надавались послуги торговельної марки «ЕВЕРЕСТ» 

відповідно до .п.4.1 акції «ПроСТО цілий рік» 

80,00 50, 00 

«Підключення до послуги Аналогове телебачення» - роботи та 

послуги з початкового підключення та налаштування одного 

стандартного ТВ, адаптованого в Україні, згідно частотного плану, 

для забезпечення послуги Аналогового телебачення за адресою, де 

раніше не надавались послуги торговельної марки «ЕВЕРЕСТ» 

відповідно до п.4.2, п.4.3 акції «ПроСТО цілий рік» 

  

80,00 65, 00 

 

5. Учасниками акції не можуть бути фізичні особи-підприємці та юридичні особи. 

  

 

 

 

ФО-П ______________ Сальникова С.В. 

 

 

 
 

 

 


