Додаток 3 до Наказу № 1192_П від 14.08.20 р.

Затверджую:
Уповноважена особа ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ»

ВИТЯГ З ТАРИФІВ НА ПАКЕТИ ПОСЛУГИ "ТБ+ІНТЕРНЕТ"
для суб'єктів господарювання

______________________А.А. Лебідь

чинний з 01 вересня по 30 вересня 2020 року*

Визначення та загальні примітки:
1. Послуга «ТБ + Iнтернет» - це послуга доступу до пакетів телепрограм та Інтернет, яка характеризується єдиною тарифікацією та управлінням, в залежності від обраних
абонентом якісних параметрів доступу до пакетів телепрограм та Інтернету.
2. Пакет послуги «ТБ + Iнтернет» - це сукупність конкретних якісних і кількісних характеристик послуги з системою регулярних ставок плати (абонентної плати) за таку послугу.
3. Доступ до Інтернету в тарифах послуги "ТБ+Інтернет" надається за техлогією Ethernet.
4. Основні пакети телепрограм послуги "ТБ+Інтернет" визначаються пакетами програм послуги доступу до телепрограм, та наповненням згідно чинного документу
Підприємства "Пакети програм послуги доступу до пакетів телепрограм"
5. Усім абонентам автоматично надається кредитування у розмірі 100% від Абонентної плати. Абонент може відмовитися від кредитування, звернувшись за телефоном коллцентру, звернувшись до Центру обслуговування та продажів, електронною поштою або самостійно на Порталі абонента.
6. Зміна параметрів надання послуги "ТБ+Інтернет" при виникненні заборгованості.
6.1. У випадку виникнення від’ємного сальдо доступ до послуги "ТБ+Інтернет" у місяці виникнення від’ємного сальдо обмежується відповідно до наступних параметрів:
доступом до Інтернету на швидкості Download/Upload- до 128/128 Кбіт/с та доступом до пакетів телепрограм згідно з переліком програм, які входять до мінімального обсягу
послуги доступу до пакетів телепрограм, до моменту надходження коштів на Особовий рахунок та погашення заборгованості, крім Абонента якому надається кредитування.
Для Абонента, якому надається кредитування, доступ до послуги "ТБ+Інтернет", обмежується згідно параметрів вказаних у абзаці першому даного пункту у місяці виникнення
від’ємного сальдо у розмірі більше ніж 100% від абонентної плати.
6.2. Якщо кошти на Особовий рахунок у поточному місяці не надійшли, та сальдо на Особовому рахунку абонента на кінець місяця від’ємне – надання послуги "ТБ+Інтернет"
буде скорочено.
6.3. Підприємство протягом 1 (однієї) години після надходження на Особовий рахунок абонента коштів (або підтвердження здійснених оплат) та погашення заборгованості, а у
разі відсутності можливості в строк, що не перевищує двох робочих днів після погашення заборгованості, відновлює параметри послуг, надання яких було обмежено через
від’ємне сальдо.
7. При відмові від послуги ТБ+Інтернет, 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.
*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. Тарифи на пакети послуги "ТБ+Інтернет" за аналоговою технологією
Для суб'єктів господарювання
Щомісячна абонентна плата,
грн/міс
Код

Назва пакету

Наповнення послуги
Доступ до Інтернету

Доступ до пакетів телепрограм

Швидкість до,
Download/Upload,
Кбіт/с

Обсяг трафіку,
включений до
абонентної плати,
Мбайт

Назва основного пакету телепрограм,
який включено до послуги

без ПДВ

ПДВ

з ПДВ

HY_4246 Хмельницький: Бізнес Старт+АТБ

333,33

66,67

400,00

51200/51200

необмежено

Базовий пакет "Україна і світ"

HY_4247 Хмельницький: Бізнес Стандарт+АТБ

366,67

73,33

440,00

102400/102400

необмежено

Базовий пакет "Україна і світ"

HY_4248 Хмельницький: Бізнес Максимум+АТБ

425,00

85,00

510,00

204800/204800

необмежено

Базовий пакет "Україна і світ"

1.2. Тарифи на пакети послуги "ТБ+Інтернет" за цифровою технологією
Щомісячна абонентна плата,
грн/міс
Код

Наповнення послуги
Доступ до Інтернету
Доступ до пакетів телепрограм
Швидкість до,
Download/Upload,
Кбіт/с

Обсяг трафіку,
включений до
абонентної плати,
Мбайт

Назва основного пакету
телепрограм, який включено до
послуги

400,00

51200/51200

необмежено

Бізнес Оптимальний HD

440,00

102400/102400

необмежено

Бізнес Оптимальний HD

510,00

204800/204800

необмежено

Бізнес Оптимальний HD

Назва пакету
без ПДВ

ПДВ

з ПДВ

HY_4249 Хмельницький: Бізнес Старт+Оптимальний HD

333,33

66,67

HY_4250 Хмельницький: Бізнес Стандарт+Оптимальний HD

366,67

73,33

HY_4251 Хмельницький: Бізнес Максимум+Преміальний HD

425,00

85,00

Частина 2. Умови тарифікації та примітки
2.1 Списання абонентної плати за Тарифом виконується щодобово рівними частинами пропорційно кількості днів в обліковому періоді (місяці), незалежно від факту
користування послугою.
2.2 В тарифах послуги «ТБ+Інтернет» зазначено максимально можливу швидкість (Download та Upload), що надається Підприємством
2.3. Тарифи з кодами HY_4246-HY_4251 не доступні для замовленння абонентами, які отримують послугу на умовах інших тарифних планів.
2.4. За час, протягом якого послуги не надавалися з вини абонента, абонентна плата нараховується в повному обсязі.

