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1. Загальнi умови
1.1. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АНТЕ МЕдIАМ» (далi — Товариство), iдентифiкацiйний
номер 37815293, мiсцезнаходження: 01601, Паркова дорога, 16 А якхмарний провайдер, з метою залучення
нових клiентiв, надас останнiм пiльговi умови отримання хмарних (вiр’iуальних обчислювальних) ресурсiв
(далi — Акцiя).
1.2. Акцiя роэповсюджусться на наступнi хмарнi (вiртуальнi обчислювальнi) ресурси.

- Вiртуальне ядро (vCPU).
- Вiртуальна пам’ять (RAM).
- Вiртуальний диск швидкий (~D, iнтерфейс sAs).
- Вiртуальний диск повiльний (1-iDD, iнтерфейс 5ATA).

1.3. Пiд пiльговими умовами розумiеться зниження вартостi перерахованих вище хмарних (вiртуальних
обчислювальних) ресурсiв на 50% у порiвняннi з цiною таких послуг, якi були визначенi Товариством до
дати проведення Акцi~.
1.4. Термiн проведення Акцi~з 10 листопада 2017 року по 31 грудня 2017 року.
1.5. Використання зазначених вище ресурсiв на пiльгових умовах надасться клiснту протягом З (трьох)
календарних мiсяцiв з дати пiдписання договору про надання послуг.
2. Участь в акцiт
2.1. Учасниками акцii можуть стати юридичнi особи та фiзичнi особи-пiдприемцi, що не отримують хмарнi
послуги Товариства, на пiдставi укладених договорiв (далi потенцiйний клiевт).
З. Умови участi в акцй
3.1. Iнформацiю про вартiсть хмарних (вiртуальних обчислювальних) ресурсiв та iншi умови акцii,
потенцiйний клiент може отримати:.

- за телефоном: +38 (044~ 377-77-77
- шляхом направления запиту на електронну адресу Товариства sales data ark.com.ua;

3.2. Для участi в акцii потенцiйний клiснт звертасться до Товариства шляхом направлення запиту на
електронну адресу Товариства sаIеs(~idаtарагk.соrn.uа.
3.3. Потенцiйний клiент може здiйснити тестування хмарних (вiртуальних обчислювальних) ресурсiв
Товариства протягом 14 (чотирнадцять) календарних днiв.
3.4. Пiсля закiнчення термiну пiльгового користування хмарними (вiртуальними обчислювальними)
ресурсами, клiент користуеться ними на звичайних умовах, визначених сторонами в договорi.
4. Обмеження
4.1. В акцii не беруть участь фiзичнi особи та клiснти Товариства, що вже, до початку АкцiТ, отримують
хмарнi (обчислювальнi) послуги Товариства на пiдставi укладених договорiв.
5. Iншiумови
5.1. Клiснт, що бере участь у АкцiТ, пiдтверджус факт ознайомлення з цими Правилами та надас свою згоду
на ix виконания.
5.2. Порушеншi цих Правил та/або ix неналежне виконаняя розумiсться Товариством як вiдмова вiд участi
в Акцii клiентом, що тягне за собою припинення надання послуг Товариства на пiльгових умовах.
5.3. Потенцiйний клiент мае право на участь в Акцii одноразово.
5.4. Товариство як органiзатор Акцii, мае право змiнювати повнiстю або частково умови акцii, зокрема (але
не обмежуючись) перiод Ti проведення, умови проведення акцii, пiльговi умови тощо, шляхом розмiщення
вiдповiдноУ iнформацiУ на сайтi Товариства https://datapark.corn.ua.
5.5. Акцiя закiнчуеться в разi прийняггя рiшення Товариством про припинення Акцii.
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