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F_001 104,17 20,83 125,00

1.1. Списання абонентної плати виконується щодобово рівними частинами пропорційно кількості днів в обліковому періоді (місяці), незалежно від факту користування послугою.

1.4. Зміна параметрів надання послуги.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.4.1.Підприємство має право скоротити перелік послуги Абонентові та/або відключити Абонентське відгалуження від Телекомунікаційної мережі, за умови від’ємного сальдо на Особовому Рахунку  до моменту 

надходження коштів на Особовий Рахунок Абонента.

1.4.2 Поновлення параметрів послуги доступу до пакетів телепрограм відбувається за умови внесення на особовий рахунок коштів в розмірі не менше однієї щомісячної Абонентської плати згідно вартості 

замовленого пакету.

Частина 1. Умови тарифікації та примітки

Додаток №2 до Наказу №1272-П від 18.08.2020 р.

*У випадку, якщо за 7 календарних днів до моменту закінчення строку дії Тарифів Підприємство 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.

Код Н А З В А    П А К Е Т А

Абонентна плата, грн./міс

Частина 1.ПЛАНИ ПІДПИСКИ

ТАРИФИ НА ПЛАНИ ПІДПИСКИ

ПОСЛУГИ ДОСТУПУ ДО ПАКЕТІВ ТЕЛЕПРОГРАМ

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.

Чинні з 01 вересня по 30 вересня 2020 року*

"Базовий"

1.2. Самотнім громадянам похилого віку, що перебувають на надомному обслуговуванні в районних територіальних центрах соціального обслуговування населення, одиноким пенсіонерам, які перебувають на обліку 

в районних територіальних центрах соціального обслуговування населення, учасникам бойових дій, інвалідам війни, інвалідам I групи, інвалідам II групи, дітям-інвалідам, дітям-сиротам, героям України - 

встановлюється спеціальний розмір абонентної плати на пакет "Базовий Пільговий" (код F_400) у розмірі 80,00 грн/міс (з ПДВ). Наповнення пакету "Базовий Пільговий" (код F_400) включає "Базовий пакет" (код 

F_001).

1.3. Послуга «Скорочення переліку послуги Deep Sleep (АТБ)» (код 9999) для користувачів послуги доступу до телепрограм за аналоговою технологією, визначається абонентною платою у розмірі 30,00 грн/міс (з 

ПДВ). Скорочення переліку послуги доступу до пакетів телепрограм можливе за письмовою заявою абонента, за умови додатного сальдо на Особовому рахунку. Підписка на послугу  Deep Sleep (АТБ)» (код 9999) не 

здійснюється, послуга існує за наявності хоча б одного абонента.

Затверджую:
Директор ТОВ "ВОЛЯ-КАБЕЛЬ"

__________________ Дзюбенко А.В.


