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დანართი N -2თბილისი და რეგიონები
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აბონენტი ___________________________________________

ადასტურებს, რომ ეთანხმება ქვემოთმოცემულ „აქციის“ პირობებს:
აქციის დასახელება – ''ოპტიკური ინტერნეტ ან/და სატელევიზიო მომსახურება სპეციალური პირობებით''
აქციის პირობები:
1.

აქციის ''ოპტიკური ინტერნეტ ან/და სატელევიზიო მომსახურება სპეციალური პირობებით'' (შემდგომში
''აქცია'') ფარგლებში, ოპტიკური ინტერნეტ ან/და სატელევიზიო მომსახურების ნებისმიერი პაკეტით
მოსარგებლე

აბონენტები,

ინტერენტ

ან/და

სატელევიზიო

მომსახურების

პაკეტზე

(რომლითაც

სარგებლობდენ აქციაში ჩართვის მომენტისათვის), აქციის გააქტიურებიდან პირველი 2 (ორი) თვის
განმავლობაში

ისარგებლებენ საფასურის გადახდის გარეშე, ხოლო მომდევნო 4 (ოთხი) თვის

განმავლობაში, ინტერენტ ან/და სატელევიზიო მომსახურების პაკეტ(ებ)ის სააბონენტო ღირებულებაზე
გავრცელდება 50 % -იანი ფასდაკლება.
2.

აქციაზე რეგისტრაციის პერიოდი: 2018 წლის 20 ნოემბრიდან - 2021 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

3.

აქციის მოქმდების ვადა - აქციის მოქმედების ვადა განისაზღვრება აქციაში ჩართვის დღიდან 6 (ექვსი)
თვით.

4.

აქციის შეთავაზება მოხდება: ოპტიკური ინტერენტ ან /და სატელევიზიო მომსახურების მიმღებ
აბონენტებზე, რომლებიც გეგმავენ სილქნეტის მომსახურების გაუქმებას.

5.

აბონენტი აქციაში ჩართვიდან პირველი 2 (ორი) თვის განმავლობაში ინტერნეტ ან/და სატელევიზიო
მომსახურებ(ებ)ას მიიღებს საფასურის გადახდის გარეშე, ხოლო მომდევნო 4 (ოთხი) თვის განმავლობაში 50 %-იანი ფასდაკლებით.

6.

მე-5 პუნქტით განსაზღვრული პირობები ვრცელდება აბონენტის ანგარიშზე არსებულ ინტერნეტ ან/და
სატელევიზიო მომსახურებ(ებ)ის იმ სააბონენტო პაკეტ(ებ)ზე/მომსახურებებზე, რომლითაც აბონენტი
სარგებლობდა აქციის გააქტიურების მომენტში.

7.

აქციის მოქმედების პერიოდში შეწყდება აქციის პირობები, თუ აბონენტი განახორციელებს ისეთ ქმედებას,
რომელიც

გამოიწვევს

აქციის

ჩართვის

მომენტში

არსებული

სააბონენტო

პაკეტების/სერვისების

ცვლილებას, კერძოდ:
-ინტერნეტ ან/და სატელევიზიო (ძირითადი / თემატური) პაკეტის ცვლილება;
- სატელევიზიო (ძირითადი / თემატური) პაკეტის ცვლილება/ თემატურის დამატება;
-ინტერნეტ ან/და სატელევიზიო მომსახურების გაუქმება;
-სატელევიზიო მომსახურების დამატება ინტერნეტ მომსახურებაზე;
-ინტერენტ მომსახურების დამატება სატელევიზიო მომსახურებაზე;
-ნებისმიერი დამატებითი მომსახურების აქტივაცია ინტერნეტ ან/და სატელევიზიო მომსახურებაზე;
-ნებისმიერ სხვა აქციაში/შეთავაზებაში ჩართვა.
8.

აქციის მოქმედების პერიოდში არ იზღუდება მომსახურებ(ებ)ის დროებით შეჩერების შესაძლებლობა.
დროებით შეჩერების შემთხვევაში აქციის მოქმედების პერიოდის ათვლა არ წყდება და არ ექვემდებარება
ცვლილებას.

9.

იმ შემთხვევაში, თუ აბონენტი სარგებლობს სპეციალური ფასის მქონე ოპტიკური ორმაგი შეთავაზებით

(ინტერენტი და იმ შემთხვევაში, თუ აბონენტი სარგებლობს სპეციალური ფასის მქონე ოპტიკური ორმაგი
შეთავაზებით (ინტერენტი და ტელევიზია) და ასეთი აბონენტი ჩაერთვება ამ აქციაში, ორმაგ შეთავაზებაში
შემავალი ერთ-ერთი მომსახურების დროებით შეჩერების შემთხვევაში იმოქმედებს სტანდარტული
ტარიფი/პირობა, კერძოდ, აქციაში ჩართვიდან პირველი 2 თვის განმავლობაში - ორმაგ შეთავაზებაში
შემავალ იმ მომსახურებაზე, რომელიც აბონენტს არ აქვს შეჩერებული, აბონენტს დაერიცხება ამ
მომსახურების სტანდარტული (და არა ორმაგი შეთავაზების

სპეციალური ფასით განსაზღვრული)

სააბონენტო გადასახდელი სრულად, ხოლო მომდევნო 4 თვის განმავლობაში - ერთ-ერთი მომსახურების
შეჩერებისას

აქციის პირობით განსაზღვრული

შეჩერებული) მომსახურების სტანდარტული

50 %-იანი ფასდაკლება გავრცელდება აქტიური (არა
(და არა ორმაგი შეთავაზების სპეციალური ფასით

განსაზღვრული) ღირებულებიდან.
10. აქციით სარგელობის პერიოდში, დასაშვებია აქციის გაუქმება აბონენტის მიერ სილქნეტის ცხელ ხაზზე
დარეკვით ან სერვის ცენტრში პირადად მისვლით.
11. შეზღუდულია ხელმეორედ აქციაზე რეგისტრაციის შესაძლებლობა.
12. იმ შემთხვევაში, თუ აქციის მოქმედების პერიოდში აბონენტი გააუქმებს ინტერნეტ ან/და სატელევიზიო
მომსახურებას, შეწყდება აქციის პირობებით სარგებლობის უფლება.
13. არ არის თავსებადი ''სილქ +'' შეთავაზებასთან.
14. მისამართის ცვლილებისას შეწყდება აქციის პირობებით სარგებლობის უფლება.

მხარეთა ხელმოწერები:
სს „სილქნეტის“ წარმომადგენელი ______________ _________________
აბონენტი _____________________________________________________

