Додаток № 2 до Наказу № 1420-П від 31.10.2016 р.
Затверджую:
Директор ТОВ "ВОЛЯ-КАБЕЛЬ"
__________________ Жембері Джордж Ласло

ВИТЯГ З ТАРИФІВ НА ПАКЕТИ
ПОСЛУГИ ДОСТУПУ ДО ПАКЕТІВ ТЕЛЕПРОГРАМ ЗА "ІР ПРОТОКОЛОМ" ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Чинні з 01 листопада по 30 листопада 2016 року*

Визначення та загальні примітки
1. Пакет телепрограм – сукупність телепрограм, кількість і перелік яких визначається Підприємством і доступ до яких надається як до одного цілого.
2. План Підписки – сукупність обраних Абонентом Пакетів телепрограм, доступ до яких забезпечується Підприємством. Вартість Плану Підписки визначається чинними Тарифами.
3. Абонентна плата – фіксований платіж, який Підприємство встановлює для Абонента за доступ до Послуг на постійній основі протягом календарного місяця незалежно від факту їх споживання.
4. Послуга доступу до пакетів телепрограм за «IP протоколом» надається в м.Київ, м.Бровари, м.Фастів, м.Біла Церква, м. Путивль, м.Львів, м.Харків, смт. Солоницівка, м.Дніпропетровськ,
м.Новомосковськ, смт Ювілейне, м.Рівне, м.Хмельницький, м.Запоріжжя, м.Полтава, с. Розсошенці Полтавської області, м.Суми, м.Черкаси, м.Вінниця, м.Херсон, м.Донецьк та м.Макіївка, м. Краматорськ
,м.Луцьк, м.Кривий Ріг, м.Алчевськ, м.Кіровоград, м.Чернівці, м.Тернопіль, м.Трускавець, м.Добротвір, м.Волочиськ, м.Теребовля, м.Кременець, м.Чортків, смт.Березовиця та смт.Стебник, м. Обухів та м.
Українка, м.Мелітополь. Послуга доступу до пакетів телепрограм за «IP протоколом» надається у випадку неможливості отримання послуги за технологією DVB-C від ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ». Підписка в м.
Алчевськ, м.Донецьк та м.Макіївка з 21.11.2014 р. не здійснюється у зв’язку з відсутністю технічної можливості.
5. 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.
*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 Пакетів телепрограм IP протоколом, послуги доступу до Інтернету, послуги "ТБ+Інтернет") про зміни, дія Тарифів продовжується на той самий
строк на тих самих умовах.
Частина 1.ПАКЕТИ ДЛЯ ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Для м.Київ, м.Бровари, м.Львів, м.Харків та смт. Солоницівка Дергачівського району Харківської обл, м.Дніпропетровськ, м.Новомосковськ, смт Ювілейне, м.Рівне, м.Хмельницький,
м.Запоріжжя, м.Полтава, м.Суми, м.Черкаси, м.Вінниця, м.Херсон, м.Трускавець, смт.Добротвір, Волочиськ, м.Теребовля, м.Кременець, м.Чортків та смт.Березовиця та смт.Стебник, м.Обухів
та м.Українка, м.Мелітополь
Абонентна плата, грн./міс
Код

НАЗВА

ПАКЕТА

IP_1232 "БІЗНЕС Стартовий 2 (IP)"
IP_1233 "БІЗНЕС Оптимальний 2 (IP)"
IP_1234 "БІЗНЕС Оптимальний HD 2 (IP)"
Для м.Біла Церква, м.Фастів, м.Кіровоград, м.Краматорськ, м.Кривий Ріг, м.Луцьк, м.Тернопіль, м.Чернівці, м. Путивль
IP_1235 "Business Start HD (IP)"
IP_1236 "Business Optimal HD (IP)"
IP_1237 "Business Super HD (IP)"

без
ПДВ,
грн
137,50
195,83
229,17

27,50
39,17
45,83

165,00
235,00
275,00

133,33
162,50

26,67
32,50

160,00
195,00

182,50

36,50

219,00

ПДВ,
грн

з ПДВ,
грн

Частина 1 Умови тарифікації та примітки
1.1 Списання абонентної плати виконується щодобово рівними частинами пропорційно кількості днів в обліковому періоді (місяці), незалежно від факту користування послугою.
1.2. При відмові від послуги доступу до пакетів телепрограм за "IP протоколом", розірванні 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.
1.3. Підписка на пакети, коди IP_1232, IP_1233, IP_12324 в м.Біла Церква, м.Фастів, м.Кіровоград, м.Краматорськ, м.Кривий Ріг, м.Луцьк, м.Тернопіль, м.Чернівці, м. Путивль не здійснюється.
Частина 2. ПЛАНИ ПІДПИСКИ ДЛЯ ПУБЛІЧНОГО ПЕРЕГЛЯДУ ДЛЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Абонентна плата, грн./міс
без
НАЗВА ПАКЕТА
Код
ПДВ,
з ПДВ,
ПДВ,
грн
грн
грн
"Публічний (IP)"
IP_212
312,50
62,50
375,00
"Публічний+Розважальний HD (IP)"
IP_213
362,50
72,50
435,00
"Публічний+Розважальний+Світ спорту HD (IP)"
IP_215
575,00 115,00
690,00
Частина 2 Умови тарифікації та примітки
2.1 Списання абонентної плати виконується щодобово рівними частинами пропорційно кількості днів в обліковому періоді (місяці), незалежно від факту користування послугою.
2.2. При відмові від послуги доступу до пакетів телепрограм за "IP 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.
2.3. Плани підписки для публічного перегляду за IP протоколом для субєктів господарювання здійснюється в містах Київ, Львів, Харків, Полтава.
2.4. В окремих випадках для готелів, пансіонатів, гуртожитків тощо діють договірні ціни. Для магазинів побутової техніки та електроніки діють спеціальні умови підключення та надання послуги.
2.5. Абонентну плату планів підписки, грн/міс(з ПДВ), вказано з розрахунку за одну точку перегляду (ІР) для суб`єктів господарювання для публічного показу.
2.6. При відмові від послуги доступу до пакетів телепрограм за "IP 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.

