Оптичний Інтернет і телебачення
в приватних будинках
Інтернет

Інтернет + TV

Підключення по
контракту

БЕЗКОШТОВНО
Контракт 24 місяці
Ми гарантуємо незмінність ціни
на послуги Інтернет протягом дії
вашого контракту.

Fiber 100

Fiber 300

Fiber 100 + TV

Fiber 300 + TV

120 грн/міс

150 грн/міс

180 грн/міс

230 грн/міс

з 7-го місяця
150 грн в місяць.

з 7-го місяця
200 грн в місяць.

з 7-го місяця
230 грн в місяць.

з 7-го місяця
280 грн в місяць.

160 грн/міс

210 грн/міс

240 грн/міс

290 грн/міс

100

300

100

300

6 хвилин

2 хвилини

6 хвилин

2 хвилини

3+ пристроїв

7+ пристроїв

3+ пристроїв

7+ пристроїв

Не більше 5

Не більше 5

50 грн/міс за
кожну крім 1-ї

50 грн/міс за
кожну крім 1-ї

170+ каналів
також HD

170+ каналів
також HD

Без контракту
Підключення 1400 грн
Змінити або скасувати послугу
можливо в будь-який час

Швидкість Інтернету, Мбіт/с
Завантаження фільму HD
Кількість TV пристроїв для
перегляду в 4К, одночасно
Немає ніяких обмежень
Мережеві пристрої:
Оптичний модем ONT
Гігабітний Wi-Fi роутер*
Немає орендної плати
HD IPTV приставка*

Немає орендної плати за
першу приставку

Немає

Немає

Телебачення

Немає

Немає

Скільки ви витрачаєте на зв’язок щомісяця?

* при внесенні 1000 грн на особовий рахунок
Попередня реєстрація – 100 грн. Після підключення платіж повертається на особовий рахунок абонента.
30 денний пробний період. Якщо обліковий запис припиняється протягом 30 днів з моменту активації,
скасовуються і повертаються всі платежі.
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Uacity – український оператор зв'язку
Ми надаємо телекомунікаційні послуги, які задовольняють
потреби як приватних, так і бізнес-клієнтів по всій країні.
Все, що ми робимо, ми робимо з душею - як для себе.

речей, які
ми робимо
для вас

Привабливість
Ми робимо нашим клієнтам найпривабливіші пропозиції і надаємо їм ті послуги, які
вони ще навіть не встигли захотіти.

Відкритість до експериментів

Приємне здивування

Ми не зупиняємося на досягнутому: ми
постійно намагаємося стати ще краще і
завжди шукаємо нові рішення, що виходять далеко за межі загальноприйнятих
стандартів.

Ми не виправдовуємо очікування. Ми не
перевершуємо очікування. Ми просто
випереджаємо їх, викликаючи посмішку
там, де клієнт цього не очікує.

Винахідливість

Відвертість

Звичайно, гнучкість - наша перевага, але
це ще не все. Ми не підлаштовуємось під
існуючі правила гри: ми зухвало
створюємо нові.

Нам нема чого приховувати. Тому ми
можемо дозволити собі чесні і рівні
відносини як з партнерами, так і з
клієнтами.

Оптичне волокно в будинок,
обладнання безкоштовно

Швидкості вистачить на
всю сім'ю

Безкоштовний гігабітний
роутер з вбудованим Wi-Fi

Знижка на Інтернет при
оплаті по контракту

Безкоштовне підключення

Налаштування Wi-Fi

0-800-600-300

Підключитися до Uacity Fiber не
тільки просто, але й приємно –
адже вам це зовсім нічого не
коштує!

Безкоштовне налаштування
Wi-Fi - роутера.

Безкоштовна цілодобова лінія
підтримки. Ваш дзвінок ДУЖЕ
важливий для нас.

