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Додаток №2 до Наказу №1105-П від 22.10.2021 р.

ВИТЯГ З ТАРИФІВ НА ПАКЕТИ 

ПРОГРАМ ПОСЛУГИ ДОСТУПУ ДО ПАКЕТІВ ТЕЛЕПРОГРАМ

Чинні з 01 листопада по 30 листопада 2021 року*

Визначення та загальні примітки:

Пакет телепрограм – сукупність телепрограм, кількість і перелік яких визначається Підприємством і доступ до яких надається як до одного цілого. Підприємством. Вартість Пакету 

телепрограм визначається чинними Тарифами.

Абонентна плата – фіксований платіж, який Підприємство встановлює для Абонента за доступ до Послуг на постійній основі протягом календарного місяця незалежно від факту їх 

споживання

Абонентам автоматично надається кредитування у розмірі 100% від Абонентної плати. Абонент може відмовитися від кредитування, звернувшись за телефоном колл-центру, 

звернувшись до Центру сучасних технологій Підприємства, електронною поштою або самостійно на Порталі абонента. 

Частина 2. Мінімальний обсяг послуги.

2.1. Мінімальний обсяг послуги доступу до пакетів телепрограм за аналоговою технологією (код 1515) визначається абонентною платою у розмірі  35,00 грн/міс (з ПДВ)  та доступом до 

телепрограм, згідно переліку програм, які входять до мінімального обсягу послуги доступу до пакетів телепрограм. 

    2.1.1. Абонент може користуватись мінімальним обсягом послуги доступу до пакетів телепрограм за аналоговою технологією при самостійному скороченні переліку послуги доступу 

до пакетів телепрограм на термін до 30 календарних днів.

   2.1.2. Якщо період користування Мінімальним обсягом послуги доступу до пакетів програм перевищує вказаний термін у п.2.1.1 та сальдо на особовому рахунку від'ємне (у випадку 

зміни параметрів надання послуги при самостійному скороченні переліку послуги сума заборгованості перевищує вартість чинного плану підписки), то надання послуги доступу до 

пакетів телепрограм буде скорочено Підприємством.

    2.1.3. Після закінчення терміну визначеного п.2.1.1 та якщо сальдо на особовому рахунку додатнє, надання послуги відбувається  згідно  плану підписки послуги доступу до пакетів 

телерограм за аналоговою технологією, що діяв до моменту скороченні переліку послуги абонентом.

     2.1.4. Скористатись пакетом телепрограм «Мінімальний обсяг послуги доступу до пакетів телепрограм за аналоговою технологією» (код 1515) при самостійному скороченні переліку 

послуги доступу до пакетів телепрограм абонент має можливість лише один раз за календарний рік.

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.

*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) про зміни, дія Тарифів продовжується на той самий строк на тих самих умовах.

Частина 1. АБОНЕНТНА ПЛАТА

Код Назва пакета

Вартість за місяць

Базовий АТБ

Затверджую:

Уповноважена особа ТОВ „ВОЛЯ-КАБЕЛЬ”

_______________________Никитюк О.


