Додаток №1 до Наказу №022-П від 18.01.2021р.
Затверджую:
Директор ТОВ "ВОЛЯ-КАБЕЛЬ"
__________________Дзюбенко Антон Вікторович

ПРЕЙСКУРАНТ
НА ОБЛАДНАННЯ, МАТЕРІАЛИ ТА СЕРВІСНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Чинний 01 лютого по 28 лютого 2021 року*

*У випадку, якщо за 7 календарних днів до моменту закінчення строку дії Прейскуранту 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 Прейскуранту продовжується на той самий строк на тих самих умовах. **Роботи з підключення проводяться за наявністю технічної можливості.

1.ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛИ
Назва обладнання

Код

Вартість за одиницю
без ПДВ, грн

ПДВ, грн

з ПДВ, грн

2961

Powerline TP-Link TL-PA2010KIТ

379,17

75,83

455,00

2960

Power line adapter: Edimax HP-5101K

415,83

83,17

499,00

11520

Медиаконвертер RCI902W-FE-20-R

250,00

50,00

300,00

11521

Медиаконвертер RCI902W-FE-20-T

250,00

50,00

300,00

10172

Медіаконвертер Step4Net MC-1550-20

250,00

50,00

300,00

10173

Медіаконвертер Step4Net MC-1310-20

250,00

50,00

300,00

11525

Медiаконвертер STELS МС100-В5320В Tx1310/Rx1550nm

250,00

50,00

300,00

11526

Медiаконвертер STELS МС100-В5320В Tx1550/Rx1310nm

250,00

50,00

300,00

11527

Блок живлення до медіаконвертера АС220V DC5V

112,50

22,50

135,00

4367

Маршрутизатор TP-Link Archer C1200 Archer C5 v4

1082,50 216,50 1299,00

4326

Маршрутизатор TotolINK A3002

999,17

199,83 1199,00

4362

Модуль умовного доступу Conax для телевізорів з вбудованим цифровим тюнером DVB-C

749,17

149,83 899,00

4036

Універсальний пульт

40,83

8,17

49,00

4353

Абонентський термінал FoxGate ONU 1001WZ

379,17

75,83

455,00

116,50 699,00

4375*

Маршрутизатор TP-LINK АС750 Archer C20

582,50

4376**

Маршрутизатор TP-LINK АС1900 Archer C9

2499,17 499,83 2999,00

4377*

Маршрутизатор Netis N1

749,17

149,83 899,00

4381

Медіаплеєр iNeXT TV4

749,17

149,83 899,00

4384

Приставка SMART TV VOL001

1499,17 299,83 1799,00

4386**

Маршрутизатор TP-LINK Deco M4 (2-pack)

2499,17 499,83 2999,00

4387**

Маршрутизатор TP-LINK Deco M4 (1-pack)

1665,83 333,17 1999,00

15099

Відеокамера цифрова DH-IPC-HFW2230SP-S-S2

1750,00 350,00 2100,00

15100

Відеокамера цифрова DH-IPC-HDW2230TP-AS-S2

1750,00 350,00 2100,00

15112

Відеокамера цифрова IPC322LR3-VSPF28-A

1291,67 258,33 1550,00

15113

Відеокамера цифрова IPC3612LR3-PF28-A

1291,67 258,33 1550,00

15101

Kingston microSDHC 64GB Canvas Select Class

250,00

50,00

15102

DH-PFT1200 Hi-PoE Midspan інжектор (60Вт)

833,33

166,67 1000,00

15103

Жорсткий накопичувач ST1000VX001

1250,00 250,00 1500,00

15104

Відеореєстратор DHI-NVR4104-P-4KS2/L

2916,67 583,33 3500,00

15105

DH-PFS3006-4ET-60 4-портовий РоЕ комутатор

1083,33 216,67 1300,00

300,00

Загальньні примітки: 1. * Замовлення данного обладнання можлива лише для міст: Київ, Львів, Харків, Дніпро, Запоріжжя. 2. ** Замовлення данного обладнання можлива лише для міста Київ.

2.СЕРВІСНІ ПОСЛУГИ.
2.1 Основні сервісні послуги.
Загальні примітки: 1. Основні сервісні послуги передбачають виїзд фахівця та виконання зазначених робіт. 2. Надання основних сервісних послуг не включає будь-які матеріали, обладнання, або програмне забезпечення, якщо не зазначено окремо.

ОСП_0 (юр)

ОСП_1 (юр)

ОСП_4 (юр)

ОСП_5 (юр)
ОСП_6(юр)

Вартість

Назва сервісної послуги

Код

Виїзд фахівця для перевірки стану абонентського обладнання.
Доставка/заміна та налаштування, підключення абонентського обладнання для послуги доступу до пакетів телепрограм або послуги доступу до Інтернету (ТВтюнер та/або САМ-модуль; модем, Wi-Fi (до 5 комп'ютерів ), USB адаптерів, підсилювач), в тому числі: - налаштування списку каналів; - налаштування
маршрутизатора; - зміна/установка сигнального кабелю (SCART-SCART, SINCH-SINCH, SCART-6 SINCH) та інших витратних матеріалів абонентського обладнання,
необхідних для роботи послуги доступу до пакетів телепрограм; - усунення несправностей в роботі програмного забезпечення обладнання (прошивка,
налаштування); - доставка та оформлення документів; - демонстрація роботи з обладнанням Підприємства; - виконання додаткових робіт, вказаних у розділі
2.2 Прейскуранту.
Терміновий виїзд (на протязі 4-х годин з моменту звернення або в 4-х годиннй проміжок обраний клієнтом в робочий час служби сервісу чи технічного
обслуговування) для проведення попереднього обстеження можливості підключення об’єкта \ приміщення не житлового фонду до послуг, чи виконання
сервісних послуг для абонентів (ОСП, ДСП, СПП).
Виїзд фахівця для повернення наданого у користування обладнання. Перевірка працездатності та наявність комплектуючих до обладнання. Оформлення
відповідних документів при припиненні надання послуги.
Виїзд фахівця для роботи на точці підключення до телекомунікаційної мережі, в тому числі виконання робіт: - підключеня/відключення абонентського відводу.

без ПДВ, грн

ПДВ, грн

з ПДВ, грн

41,67

8,33

50,00

83,33

16,67

100,00

250,00

50,00

300,00

166,67

33,33

200,00

20,83

4,17

25,00

2.2 Додаткові сервісні послуги
Загальні примітки: 1. Додаткові сервісні послуги можуть бути виконані фахівцями за умови замовлення будь-якої основної сервісної послуги та сервісни послуг з підключення. 2. Надання додаткових сервісних послуг передбачає, що вартість матеріалів необхідних для їх
виконання включено до вартості додаткової послуги, якщо протилежне не зазначено окремо. 3. *Замовлення сервісної послуги можливе лише для м. Київ, Дніпро, Новомосковськ, Львів, Харків та разом з сервісною послугою на підключення послуги доступу до
Інтернету. 4. **Замовлення сервісної послуги можливе лише для м. Київ, Дніпро, Новомосковськ, Львів, Харків та абонентів послуги доступу до Інтернету.

Код

Назва сервісної послуги

ДСП_1 (юр)
ДСП_2 (юр)

Стандартне прокладання абонентського кабелю (RG6,UTPCat.5) відкритими ділянками з кріпленням кліпсами (з розрахунку 4шт. на 1м) за 1 м.пог.
Прокладання абонентського кабелю (RG6, RG7,UTP Cat. 5) прихованим варіантом під підвісними стелями за 1 м.пог.
Прокладання абонентського кабелю (RG6, UTP Cat. 5) по спеціальних трубчастих закладних, міжповерховими стояковими каналами, фасаду і т. інше з
використанням спеціального пристрою для прокладання кабелю за 1 м.пог.
Прокладання абонентського кабелю (RG7) по спеціальних трубчастих закладних, міжповерховими стояковими каналами, фасаду і т. інше з використанням
спеціального пристрою для прокладання кабелю за 1 м.пог.
Монтаж короба за 1 м.пог.
Монтаж короба клієнта за 1 м.пог.
Пробивання отворів в стінах, за один отвір.
Демонтаж кабелю за 1 м.пог.
Ремонт абонентського кабелю зі з'єднанням розриву кабелю роз'ємом FFM.
Встановлення абонентського розподільчого пристрою з розгалудженням та підключенням кабелю.
Ремонт або заміна комплектуючої (з встановленням FFM-адаптера) квартирної телевізійної розетки абонента за 1 шт.
Встановлення штекеру металевого за 1 шт.
Армування абонентського кабелю F6, RG 45 роз'ємами за 1 шт.
Армування абонентського кабелю F7 роз'ємами за 1 шт.
Встановлення ізолятора за 1 шт.
Встановлення та настройка абонентського квартирного телевізійного підсилювача з платою зворотнього каналу HA830R65-220V за 1 шт.
Прокладання абонентського кабелю (оптоволоконний кабель з тросом, RG-6 з тросом, RG-11 з тросом) за 1 м.пог.
Прокладання оптоволоконного кабелю по стіні (фасадів, підвалів, всередині будівель) з урахуванням матеріалів кріплення за 1м. пог.
Прокладання оптоволоконного кабелю в трубах, блоках, коробах, захисних куточках, металлорукові, по кабельросту за 1 м. пог.
Зварювання одного оптичного волокна(в кабелі ємністю від 2 до 8 волокон)з урахуванням оброблення кабелю(монтажу муфт, кросів і т.п.)з урахуванням
матеріалів кріплення та встановленням гільзи 45/60 мм.
Зварювання одного оптичного волокна з урахуванням оброблення кабелю (монтажу муфт, кросів і т.п.) і надання схеми разварки при роботі в будинкових
розподільчих мережах, при роботах по розварюванню оптичних подільників, доварюванню волокон в існуючих муфтах і боксах, проведення перевірки та
ремонту в діючих оптичних лініях, з урахуванням матеріалів кріплення, та встановленням гільзи 45/60 мм.
Монтаж SFP-модуля (з підключенням оптичного патчкорду, пігтейла), без урахування вартості модуля.
Встановлення і підключення медіаконвертора, з урахуванням матеріалів кріплення, без урахування вартості медіаконвертера.
Виїзд фахівців для перевірки можливості підключеняя послуг, обстеження домової розподільчої мережі та/або оптичної мережі, проведення вимірювання рівнів
сигналів в кінцевих точках БРМ.

ДСП_3 (юр)
ДСП_4 (юр)
ДСП_5 (юр)
ДСП_6 (юр)
ДСП_7 (юр)
ДСП_8 (юр)
ДСП_9 (юр)
ДСП_10(юр)
ДСП_11 (юр)
ДСП_12 (юр)
ДСП_13 (юр)
ДСП_14 (юр)
ДСП_15 (юр)
ДСП_18 (юр)
ДСП_19 (юр)
ДСП_20 (юр)
ДСП_21 (юр)
ДСП_22 (юр)

ДСП_23 (юр)
ДСП_24 (юр)
ДСП_25 (юр)
ДСП_27(юр)

Вартість
без ПДВ, грн

ПДВ, грн

з ПДВ, грн

10,83
10,83

2,17
2,17

13,00
13,00

12,50

2,50

15,00

13,50

2,70

16,20

16,67
3,33
20,00
12,50
2,50
15,00
25,00
5,00
30,00
5,00
1,00
6,00
20,83
4,17
25,00
41,67
8,33
50,00
37,50
7,50
45,00
12,50
2,50
15,00
6,67
1,33
8,00
10,83
2,17
13,00
125,00 25,00 150,00
1083,33 216,67 1300,00
16,67
3,33
20,00
20,83
4,17
25,00
16,67
3,33
20,00
62,50

12,50

75,00

66,67

13,33

80,00

20,83
25,00

4,17
5,00

25,00
30,00

500,00

100,00 600,00

ДСП_29(юр)

Встановлення і підключення медіаконвертора типу MC-SFP1000-FE/GE, з урахуванням матеріалів кріплення, для надання послуги на швидкості більше 100 Мбіт/с
за 1шт.
Монтаж SFP-модуля SFP-1SM-1310nм-20LC або модуля SFP-1SM-1550nм-20LC (з підключенням оптичного патчкорду, пігтейла) за 1 шт.

ДСП_30(юр)

Встановлення оптичної розетки типу FOR-02, або оптичного мікро-боксу типу FOB-AM 06, або сплайс касети з урахуванням матеріалів кріплення за 1шт.

ДСП_28(юр)

416,67

83,33

500,00

208,33

41,67

250,00

125,00

25,00

150,00

ДСП_31(юр)

Встановлення муфты оптичної 24-волокна, з урахуванням матеріалів кріплення за 1 шт.
Ремонт абонентського відгалуження (абонетського кабелю) типу UTP, або FTP зі з'єднанням розриву кабелю з'єднувачем типу Scotchlok до 8 шт, та ізолювання
місця розриву електроізоляційною стрічкою.
Встановлення і підключення медіаконвертора типу MC-SFP100-FE/GE, з урахуванням матеріалів кріплення, для надання послуги на швидкості до 100 Мбіт/с за
ДСП_33(юр)
1шт.
ДСП_34(юр)* Підключення абонентського відгалуження, яке є власністю абонента до послуги Інтернету за одне відгалуження.

300,00

60,00

360,00

ДСП_32(юр)

41,67

8,33

50,00

250,00

50,00

300,00

25,00

5,00

30,00

ДСП_35(юр)* Встановлення та налаштування, мережевого обладнання (з використанням обладнання абонента) за одну точку, з використанням послуги доступу до Інтернет

166,67

33,33

200,00

25,00

5,00

30,00

25,00
250,00

5,00
50,00

30,00
300,00

62,50

12,50

75,00

416,67

83,33

500,00

8,33
83,33
16,67
250,00

1,67
16,67
3,33
50,00

10,00
100,00
20,00
300,00

416,67

83,33

500,00

Кроссировка існуючих абонентських відгалужень, армування кабелю RG 45 роз'ємами (2 шт.), за 1 точку з тестуванням з`еднання, для доступу, до послуги
Інтернет.
ДСП_37(юр)* Монтаж Patch panel/Сross panel в серверну стійку абонента, кроссировка кабелів за 1-н порт, для доступу до послуги Інтернет.
ДСП_38(юр)* Монтаж телекомунікаційної шафи (з використанням матеріалів абонента), для використання послуги Інтернет.
Монтаж інтернет розетки в гіпсокартонових стінах, нішах з підготовкою місця встановлення розетки та підключення кабелю (з використанням матеріалів
ДСП_39(юр)*
абонента), за 1 шт., для користування послугою Інтернет.
Встановлення та підключення відеокамери чи відеореєстратора за IP протоколом (в тому числі встановлення носія даних типу microSDHC, встановлення
ДСП_40(юр)** інжектора РОЕ, налаштування відеокамери) без урахування вартості носія даних та инжектора, з прокладанням кабеля типу UTP Cat. 5 до 10-ти метрів і
встановлення 2-х роз'ємів типу RG-45, для користування послугою Інтернет.
ДСП_41(юр) Прокладання абонентського кабелю, за 1м. пог, без вартості матеріалів.
ДСП_42(юр) Налаштування фаворитного списку каналів, за один екран\тюнер.
ДСП_43(юр)* Прокладання кабеля в металорукаві, за 1 м пог., з урахуванням матеріалів кріплення, без урахування вартості кабелю.
ДСП_44(юр)* Встановлення і підключення комутатора некерованого типу S808, 8-ти портовий 10/100Mbps RJ-45 , з урахуванням матеріалів кріплення.
Встановлення та підключення відеореєстратора за IP протоколом (в тому числі встановлення носія даних типу ST1000VX001, налаштування відеореестратора) без
ДСП_45(юр)** урахування вартості носія даних, з прокладанням кабеля типу UTP Cat. 5 до 10-ти метрів і встановлення 2-х роз'ємів типу RG-45, для користування послугою
Інтернет.
2.3 Сервісні послуги з підключення
ДСП_36(юр)*

Загальні примітки: 1. Сервісні послуги з підключення включають заначений у назві послуги комплекс сервісних робіт та перелік матеріалів.

Назва сервісної послуги

Код

Вартість
без ПДВ, грн

ПДВ, грн

з ПДВ, грн

Штатне підключення послуги доступу до Пакетів телепрограм та Пакетів телепрограм за IP протоколом (виїзд фахівця для доставки матеріалів і оформлення
документів; підключення абонентського кабелю до БРМ з прокладанням кабелю відкритим шляхом до 50 м(RG-6, UTP), кріплення його кліпсами\або стяжками
до 4 шт на метр, або прихованним варіантом - за підвісними стелями або в коробі абонента; армування абонентського кабелю “F” роз'ємами до 10 шт.\або RG 45
СПП_10 (юр)
роз'ємами до 4-х шт., встановлення до трьох розподільчих пристоїв, встановлення штекера до 3-х шт, підключення та налаштування кабельних ТВ-тюнерів (SET
TOP BOX), модуля умовного доступа Conax, налаштування Wi-Fi роутеру або Power line adapter, який був придбаний в ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ( для послуги ОТТ).
Додаткові сервісні роботи й матеріали, які не включено у послугу СПП_10 (юр), сплачуються окремо згідно з чинним прейскурантом.)

250,00

50,00

300,00

Штатне підключення послуги Інтернет (виїзд фахівця для доставки матеріалів і оформлення документів; підключення абонентського кабелю до БРМ з
прокладанням кабелю відкритим шляхом до 50 м(RG-6, UTP), кріплення його кліпсами\або стяжками до 4 шт на метр, або прихованним варіантом - за підвісними
СПП_11 (юр)
стелями або в коробі абонента; встановлення до двух розподільчих пристоїв, армування абонентського кабелю “F” роз'ємами, до 10 шт.\або RG 45 роз'ємами до
4-х шт. Додаткові сервісні роботи й матеріали, які не включено у послугу СПП_11 (юр), сплачуються окремо згідно з чинним прейскурантом).

250,00

50,00

300,00

СПП_12 (юр)

СПП_15 (юр)

СПП_16 (юр)

СПП_17 (юр)*

СПП_18(юр)*

СПП_19(юр)

Штатне підключення послуги доступу до "ТБ+Інтернет" (виїзд фахівця для доставки матеріалів і оформлення документів; підключення абонентського кабелю до
БРМ з прокладанням кабелю відкритим шляхом до 60 м(RG-6, UTP), кріплення його кліпсами\або стяжками до 4 шт на метр, або прихованним варіантом - за
підвісними стелями або в коробі абонента; армування абонентського кабелю “F” роз'ємами до 10 шт.\або RG 45 роз'ємами до 4-х шт., встановлення до трьох
291,67 58,33 350,00
розподільчих пристоїв, встановлення штекера до 3-х шт., встановлення та налаштування (до 5 комп'ютерів) за допомогою одного wi-fi роутера, підключення та
налаштування кабельних ТВ-тюнерів (SET TOP BOX), модуля умовного доступа Conax. Додаткові сервісні роботи й матеріали, які не включено у послугу СПП_12
(юр), сплачуються окремо згідно з чинним прейскурантом).
Підключення послуги доступу до Інтернету та/чи послуги доступу до Пакетів телепрограм та/чи послуги "ТБ+Інтернет" (виїзд фахівця для доставки матеріалів і
оформлення документів; підключення абонентського кабелю до БРМ з прокладанням кабелю до 60 м(RG-6 або RG-7 або RG-11 або FTP), по фасаду будівлі,
підвалу, горищу, міжповерхових закладних та кріплення його кліпсами, або стяжками до 4 шт на метр , або прихованним варіантом - за підвісними стелями або в
583,33 116,67 700,00
коробі абонента, армування абонентського кабелю “F” роз'ємами (F6 -до 10 шт, F7/F11 - до 4 шт.), або RG 45 роз'ємами до 4-х шт, встановлення до трьох
розподільчих пристоїв, встановлення та налаштування (до 5 комп'ютерів) wi-fi роутера, підключення та налаштування кабельних ТВ-тюнерів (SET TOP BOX),
модуля умовного доступа Conax, встановлення штекера. Додаткові сервісні роботи й матеріали, які не включено у послугу СПП_15 (юр), сплачуються окремо
згідно з чинним прейскурантом).
Комплексне підключення послуги доступу до Інтернету та/чи послуги доступу до Пакетів телепрограм, чи послуги "ТБ+Інтернет" з урахуванням створення
індивідуального плану підключення. Виїзд фахівця для доставки матеріалів і оформлення документів; підключення абонентського кабелю до БРМ з
прокладанням кабелю до 100 м (RG-6/RG-6 на тросу чи RG-11/RG-11 на тросу чи FTP/FTP на тросу ), по фасаду будівлі, підвалу, горищу, міжповерхових закладних,
кріплення його кліпсами або стяжками до 4 шт на метр, або прихованним варіантом - за підвісними стелями або в коробі абонента, армування абонентського
1333,33 266,67 1600,00
кабелю “F” роз'ємами, або RG 45 роз'ємами до 4-х шт, встановлення до 2-х талреп та матеріалів кріплення, встановлення до трьох розподільчих пристоїв,
встановлення та налаштування (до 5 комп'ютерів) wi-fi роутера, підключення та налаштування кабельних ТВ-тюнерів (SET TOP BOX), модуля умовного доступа
Conax, встановлення штекера, встановлення медіаконвектора. Додаткові сервісні роботи й матеріали, які не включено у послугу СПП_16(юр), сплачуються окремо
згідно з чинним прейскурантом).
Комплексне підключення послуги доступу до Інтернету з урахуванням створення індивідуального плану підключення (Виїзд фахівця для доставки матеріалів і
оформлення документів; підключення абонентського кабелю до БРМ з прокладанням оптичного кабелю до 100 м марки FTTH F2 (FTTH F4), по фасаду будівлі,
підвалу, горищу, міжповерхових закладних, кріплення його кліпсами або стяжками до 4 шт на метр, або підвіс на тросу з використанням зажима підвісного
833,33 166,67 1000,00
клиновидного до 2шт., або прихованним варіантом - за підвісними стелями або в коробі абонента, зварювання одного оптичного або двох волокон з
урахуванням оброблення кабелю, встановлення оптичної розетки типу FOR-02, або оптичного мікро-боксу типу FOB-AM 06, встановлення патчкорда оптичного
SC/UPC - SC/UPC до 2 шт., встановлення та налаштування (до 5 комп'ютерів) wi-fi роутера. Додаткові сервісні роботи й матеріали, які не включено у послугу
СПП_17(юр), сплачуються окремо згідно з чинним прейскурантом.)
Комплексне підключення послуги доступу до Інтернету з урахуванням створення індивідуального плану підключення (Виїзд фахівця для доставки матеріалів і
оформлення документів; підключення абонентського кабелю до БРМ з прокладанням оптичного кабелю до 100 м марки F4 з тросом (F8 з тросом) , по фасаду
будівлі, підвалу, горищу, міжповерхових закладних, кріплення його кліпсами, або стяжками до 4 шт на метр, або підвіс на тросу з використанням зажима
1333,33 266,67 1600,00
підвісного клиновидного до 2шт., або прихованним варіантом - за підвісними стелями або в коробі абонента, зварювання одного оптичного або двох волокон з
урахуванням оброблення кабелю, встановлення оптичної розетки типу FOR-02, або оптичного мікро-боксу типу FOB-AM 06, встановлення патчкорда оптичного
SC/UPC - SC/UPC, встановлення та налаштування (до 5 комп'ютерів) wi-fi роутера. Додаткові сервісні роботи й матеріали, які не включено у послугу СПП_18(юр),
сплачуються окремо згідно з чинним прейскурантом.)
Підключення додаткових точок перегляду Послуги доступу до пакетів телепрограм та Послуги доступу до пакетів телепрограм за IP протоколом, за кожну
41,67
8,33
50,00
додаткову точку, без урахування матеріалів на об'єктах індивідуального підключення (готелі, хостели іт.д.). Додаткові сервісні роботи й матеріали, які не
включено у послугу СПП_19(юр), сплачуються окремо згідно з чинним прейскурантом.

СПП_20(юр)

Підключення послуги доступу до Інтернету та/чи послуги доступу до Пакетів телепрограм та/чи послуги "ТБ+Інтернет" у зв'язку зі зміною адреси надання послуги
або в зв'язку з пошкодженням абонентського відгалуження (абонентського кабелю) (виїзд фахівця для доставки матеріалів і оформлення документів;
підключення абонентського кабелю до БРМ з прокладанням кабелю відкритим шляхом до 60 м(RG-6, UTP), кріплення його кліпсами або стяжками до 4 шт. на
метр, або прихованим варіантом - за підвісними стелями або в коробі абонента; армування абонентського кабелю “F” роз'ємами до 10 шт. або RG 45 роз'ємами
до 4-х шт., встановлення до трьох розподільчих пристроїв, встановлення штекера до 3-х шт., встановлення та налаштування (до 5 комп'ютерів) за допомогою
одного wi-fi роутера, підключення та налаштування кабельних ТВ-тюнерів (set top box), модуля умовного доступу Conax. Додаткові сервісні роботи й матеріали,
які не включено у послугу СПП_20 (юр), сплачуються окремо згідно з чинним прейскурантом).

250,00

СПП_21(юр)

Комплексне підключення послуги доступу до Інтернету з урахуванням створення індивідуального плану підключення (Виїзд фахівця для доставки матеріалів і
оформлення документів; підключення абонентського кабелю до БРМ з прокладанням оптичного кабелю до 100 м марки F4 з тросом (F8 з тросом) , по фасаду
будівлі, підвалу, горищу, міжповерхових закладних, кріплення його кліпсами або стяжками до 4 шт на метр, або підвіс на тросу з використанням зажима
підвісного клиновидного до 2шт., або прихованним варіантом - за підвісними стелями або в коробі абонента, зварювання одного оптичного або двох волокон з
урахуванням оброблення кабелю, встановлення оптичної розетки типу FOR-02, або оптичного мікро-боксу типу FOB- AM 06, встановлення патчкорда оптичного
SC/UPC - SC/UPC до 2 шт., встановлення та налаштування (до 5 комп'ютерів) wi-fi роутера, встановлення і підключення медіаконвертора типу MC-SFP100-FE/GE до
2 шт. Додаткові сервісні роботи й матеріали, які не включено у послугу СПП_21(юр), сплачуються окремо згідно з чинним прейскурантом.

1500,00 300,00 1800,00

Загальньні примітки: 1.* для підключення послуги обовязкове встановлення медіаконвертера.
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300,00

