Додаток №1 до Наказу №1420-П від 31.10.2016 р.
Затверджую:
Директор ТОВ "ВОЛЯ-КАБЕЛЬ"

ТАРИФИ НА ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ ДЛЯ
ПОСЛУГИ ДОСТУПУ ДО ПАКЕТІВ ТЕЛЕПРОГРАМ ЗА «ІР ПРОТОКОЛОМ» ДЛЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

_______________________Жембері Джордж Ласло

Чинні з 01 листопада по 30 листопада 2016 року*
1. Послуга доступу до пакетів телепрограм за «IP протоколом» надається в містах: Київ, Львів, Харків, смт. Солоницівка Харківської обл., Дніпропетровськ, Новомосковськ, смт.Ювілейне, Рівне,
Хмельницький, Запоріжжя, Полтава, Суми, Черкаси, Вінниця,Херсон, Донецьк, Макіївка, Обухів, Українка, Краматорськ, Луцьк, Кривий Ріг, Алчевськ, Кіровоград, Чернівці, Тернопіль, Трускавець,
смт.Добротвір, Волочиськ, Теребовля, Кременець, Чортків, смт.Березовиця та смт. Стебник, м.Мелітополь. Послуга доступу до пакетів телепрограм за «IP протоколом» надається для нових абонентів та для
існуючих абонентів у випадку неможливості отримання послуги за технологією DVB-C від ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ».
2. Для отримання Послуги доступу до пакетів телепрограм за "IP протоколом" обов'язково необхідно мати доступ до Послуги доступу до Інтернету зі швидкісними характеристиками не менше 5Мбіт/с та
налаштований маршрутизатор.
* У випадку, якщо за 7 календарних днів до моменту закінчення строку дії Тарифів Провайдер не повідомить у порядку передбаченому Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг
(послуги доступу до пакетів телепрограм, послуги доступу до Інтернету, послуги ТБ+Інтернет) про зміни, дія Тарифів продовжується на той самий строк на тих самих умовах.
1. ПОСЛУГА ДОСТУПУ ДО ПАКЕТІВ ТЕЛЕПРОГРАМ ЗА "ІР ПРОТОКОЛОМ". ТАРИФИ НА ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ
Вартість
Вартість з
Код
Назва додаткової послуги
Термін діі
ПДВ, грн.
без ПДВ,
ПДВ, грн.
66,67
13,33
80,00
ІР_203 Додаткова точка перегляду (ІР) для суб`єктів господарювання
1 місяць
16,67
3,33
20,00
IP_216 Надання в користування IP ТВ-тюнера/ресиверу для суб`єктів господарювання
1 місяць
20,83
4,17
25,00
IP_217 Надання в користування IP ТВ-тюнера/ресиверу з wi-fi для суб`єктів господарювання
1 місяць
20,83
4,17
25,00
IP_218 Воля Smart HD для суб`єктів господарювання
1 місяць
25,00
5,00
30,00
IP_219 Воля Smart HD + WIFI (ІР) для суб`єктів господарювання
1 місяць
70,83
14,17
85,00
IP_220 Додаткова точка перегляду Воля Smart HD + WIFI (ІР) для суб`єктів господарювання
1 місяць
12,50
2,50
15,00
IP_221 Надання в користування маршрутизатора wi-fi для суб`єктів господарювання
1 місяць
8,33
1,67
10,00
ІР_319 «Воля Smart Touch (ІР)»
1 місяць
25,00
5,00
30,00
ІР_346 Додатковий пакет "Воля Cine+(IP)"
1 місяць
37,50
7,50
45,00
ІР_347 «Воля Сінема+»
30 днів
Частина 1. Примітки:
1.1. Користування пакетом "БІЗНЕС Оптимальний HD", передбачає автоматичне відкриття доступу до кінозалу «Воля Кіно HD».
1.2. Абонент може замовити на один договір до 20-ти додакових точок перегляду, додаткова послуга код ІР_203 вартість вказана з розрахунку за кожну.
1.3. Додаткова послуга «Воля Smart HD (ІР)» для суб`єктів господарювання включає: надання в користування однієї одиниці обладнання (Smart HD ТВ-тюнер) з підтримкою телебачення високої чіткості
(HDTV) доступ до розважального контенту, доступ до онлайн кінотеатру. Абонент може сформувати свій список вибраних каналів, переглянути детальну інформацію про поточну програму передач EPG (час
ефіру, короткий опис і т.д.), заблокувати доступ дітям до небажаних каналів.
1.4. Додаткова послуга "Воля Smart HD (ІР) + WIFI (ІР)" для суб`єктів господарювання включає: надання в користування однієї одиниці обладнання (Smart HD ТВ-тюнер) з встроєним WIFI-роутером та
підтримкою телебачення високої чіткості (HDTV) доступ до розважального контенту, доступ до онлайн кінотеатру. Абонент може сформувати свій список вибраних каналів, переглянути детальну інформацію
про поточну програму передач EPG (час ефіру, короткий опис і т.д.), заблокувати доступ дітям до не бажаних каналів.
1.5. Замовлення додаткової послуги код IP_221 можливе за наявності відповідного обладнання на складі Підприємства.
1.6. Додаткова послуга "Воля Smart HD для суб`єктів господарювання" (код IP_216) та "Воля Smart HD + WIFI (ІР) для суб`єктів господарювання" (код IP_217) надається лише абонентам послуги доступу до
пакетів телепрограм за «IP протоколом».. Неможливо одночасно замовити додаткову послугу "Воля Smart HD (ІР)" (код код IP_216) та додаткову послугу "Воля Smart HD + WIFI (ІР)" (код IP_217).
1.7. При відмові від послуги доступу до пакетів телепрограм за "ІР протоколом", розірвання договору/Протоколу замовлених послуг та обладнання, абонент зобов'язується повернути надане Підприємством
обладнання, в разі неповернення зобов'язується сплатити штраф згідно штрафів за неповернене, пошкоджене обладнання, що надане в користування, або надане для отримання послуги Підприємством.
1.8. «Воля Сінема+» - це додаткова послуга для користувачів «ВОЛЯ Smart HD (IP)», що надає доступ до бібліотеки фільмів в режимі «онлайн» з екрану телевізора або мобільного пристрою та доступ до
пакету "Воля Cine+(IP)". Період користування послугою становить 30 календарних днів з моменту активації послуги. Списання вартості послуги в сумі 45,00 грн (з ПДВ) відбувається у перший день періоду
користування додатковою послугою «Воля Сінема+». Послуга недоступна для підключення для користувачів пакетів доступу до телепрограм з правом публічного перегляду.

