
без ПДВ, 

грн

ПДВ, 

грн
з ПДВ, грн

PР_001 83,33 16,67 100,00

PР_002 120,83 24,17 145,00

PР_003 141,67 28,33 170,00

без ПДВ, 

грн

ПДВ, 

грн
з ПДВ, грн

PР_004 0,83 0,17 1,00 "Легкий" (IP)*

1.6. *Підписка на пакет телепрграм  "Легкий" (IP) на регулярних умовах не здійснюється, пакет телепрограм надається за умови користування послугою доступу до пакетів телепрограм за «IP протоколом»(Prepaid) .

Код Н А З В А  П А К Е Т А

Вартість на рік

Код Н А З В А  П А К Е Т А

Додаток №1 до Наказу №1587-П від 04.10.2017 р.

 "Стартовий" (IP)

5. Для отримання Послуги доступу до пакетів телепрограм  за «IP протоколом»(Prepaid) обов'язково необхідно мати доступ до Послуги доступу до Інтернету зі швидкісними характеристиками не менше 10Мбіт/с., та 

налаштований маршрутизатор (WI-FI).

*У випадку, якщо за 7 календарних днів до моменту закінчення строку дії Тарифів Підприємство не повідомить про зміни, дія Тарифів продовжується на той самий строк на тих самих умовах. Про дії Підприємства Абоненти 

інформуються за 7 днів до моменту їх запровадження шляхом оприлюднення інформації про ці дії на web-сайті: www.volia.com.

Частина I. ПАКЕТ ТЕЛЕПРОГРАМ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

  чинні з 01 листопада по 30 листопада 2017р.*

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» (Prepaid)  надається на території України, в містах: Київ, Львів, Харків, смт. Солоницівка , Дніпро, Новомосковськ, смт Слобожанське, Рівне, Хмельницький, 

Запоріжжя, Полтава,  с. Розсошенці, с. Щербані, с. Горбанівка Полтавської області, Суми, Черкаси, Вінниця, Херсон,  Краматорськ, Луцьк, Кривий Ріг, Кропивницький, Чернівці, Тернопіль та смт. В. Березовиця, Трускавець, 

смт.Добротвір, Волочиськ, Теребовля, Кременець, Чортків, смт.Березовиця та смт. Стебник, Обухів, Українка, Фастів, Бровари, Житомир, Мелітополь  послуга доступу до пакетів телепрограм за «IP протоколом»  (Prepaid) 

надається у випадку неможливості отримання послуги за технологією DVB-C від ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ».

Вартість на місяць

ТАРИФИ НА ПАКЕТИ ТЕЛЕПРОГРАМ 

ПОСЛУГИ ДОСТУПУ ДО ПАКЕТІВ ТЕЛЕПРОГРАМ ЗА "ІР ПРОТОКОЛОМ" (Prepaid)  

1.5. Послуга надається тільки користувачам (фізичним особам) для індивідуального домашнього користування тільки у житловому фонді. 

1.4. По закінченню тестового періоду , послуга надаватиметься  відповідно до обраного Абонентом пакету телепрограм за умови внесення коштів на особовий рахунок.

 "Оптимальний" (IP)

 "Оптимальний HD" (IP)

1.3. Для нових користувачів, які раніше не користувались послугою доступу до пакетів телепрограм за "ІР Протоколом" (Prepaid),  надається  одноразово доступ до пакету телепрграм  (код PР_003) "Оптимальний HD" (IP) у 

промо перегляді,  який починається з моменту активації  послуги, та триває протягом чотирнадцяти  днів.

1.2. Надання послуги припиняється, коли коштів  на Особовому Рахунку не достатньо для отримання послуги.  Повторна  активація  послуги відбувається за умови внесення на Особовий Рахунок коштів в розмірі не менше 

однієї щомісячної Абонентської плати згідно вартості замовленого пакету та додаткових послуг.  

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.

Затверджую:
Директор ТОВ "ВОЛЯ-КАБЕЛЬ"

__________________ Жембері Джордж Ласло


