
Fiber 100

Швидкість до 100 Мбіт/с

Необмежений трафік

100 грн/міс

з 5 місяця 200 грн/міс

Гігабітний роутер *

дводіапазонний 2,4/5 GHz

Без контрактів

30 денний проб-

ний період *

Надзвичайно швидкий, доступ до Інтернету 

по оптичному волокну безпосередньо 

в кожний будинок та квартиру. 

Підключення 

БЕЗКОШТОВНО *

www.uacity.net |     info@uacity.net |        0 800 600 300

* БЕЗКОШТОВНО – підключення будинку, при умові оплати послуг за 24 місяці, в іншому випадку – 1400 грн.  

* БЕЗКОШТОВНО – підключення квартири в багатоповерховому будинку,  при умові оплати послуг за 2 місяці. 

* БЕЗКОШТОВНО – роутер Wi-Fi 6 та ТВ приставка ( якщо тариф з ТВ) - при умові оплати послуг за 24 місяці.

* Стабільність ціни. При оплаті за рік ми не підвищимо вашу ціну протягом терміну дії ваших зобов'язань .

* Ніяких прихованих комісій. Прозоре ціноутворення, без прихованих платежів, контрактів та обмежень даних. 

* Компенсація. У тому малоймовірному випадку, якщо щось піде не за планом, ви застраховані.

* 30 денний пробний період. Якщо обліковий запис абонента, припиняється за будь-яких умов, протягом 30 днів 
з моменту активації, скасовуються і повертаються всі платежі.

* Фактична швидкість Інтернету може варіюватися в залежності від таких факторів, як апаратні і програмні 
обмеження обладнання абонента або можливих обмежень кінцевих ресурсів, затримка, втрата пакетів та інше.

Інтернет (технологія GPON - оптичне волокно в приватний будинок чи квартиру)

Безперебійне з’єднання, навіть під час негоди або електромагнітних перешкод

Телебачення  (при підключенні разом з Інтернет, знижка 50% на перші 4 місяці)

  ТВ Kino (24 фільмових канали + Кінозал) 49 грн/міс

  ТВ Medium (Средний + Кіно) 99 грн/міс

  ТВ Maximum (Максимальный + Кіно) 159 грн/міс

Fiber 500

Швидкість до 500 Мбіт/с

Необмежений трафік

150 грн/міс

з 5 місяця 300 грн/міс

Гігабітний роутер WiFi6 *

дводіапазонний 2,4/5 GHz

Без контрактів

30 денний проб-

ний період *

Fiber 1000

Швидкість до 1000 Мбіт/с

Необмежений трафік

200 грн/міс

з 5 місяця 400 грн/міс

Гігабітний роутер WiFi6 *

дводіапазонний 2,4/5 GHz

Без контрактів

30 денний проб-

ний період *

Підключення 

БЕЗКОШТОВНО *

Підключення 

БЕЗКОШТОВНО *
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