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Частина 1. Умови тарифікації та примітки:

1.1. Абонент може поновити параметри обраного пакету телепрограм послуги доступу до пакетів телепрограм за аналоговою технологією за умови додатного сальдо на особовому рахунку.

1.2. Списання абонентної плати за пакетом виконується щодобово рівними частинами пропорційно кількості днів в обліковому періоді (місяці), незалежно від факту користування послугою. Аналогічні списання 

відбуваються при користуванні будь-яким  додатковим пакетом та додатковою послугою.

1.3. Зміна параметрів надання послуги доступу до пакетів телепрограм при самостійному тимчасовому припиненні надання послуги доступу до пакетів телепрограм абонентом терміном від 31 до 365 календарних 

днів:

1.4. За час, протягом якого послуги не надавалися з вини абонента, абонентна плата нараховується в повному обсязі.

Частина I.АБОНЕНТНА ПЛАТА

Для суб'єктів господарювання

Код Н А З В А  П А К Е Т А

Вартість на місяць

Бизнес Базовий АТБ

Додаток № 3 до Наказу № 1765 -П від 07.12.2020р.

ТАРИФИ НА ПАКЕТИ ПРОГРАМ

ПОСЛУГИ ДОСТУПУ ДО ПАКЕТІВ ТЕЛЕПРОГРАМ 

для суб'єктів господарювання

чинні з 01 лютого по 28 лютого 2021 року*  

Загальні примітки:
1. Абонентна плата – фіксований платіж, який Підприємство встановлює для Абонента за доступ до Послуг на постійній основі протягом календарного місяця незалежно від факту їх споживання. 
2. Розмір коштів, які нараховуються на Особовий рахунок Абонента у перший місяць надання Послуги (або за місяці, в яких надан ня Послуги призупинено), визначається з огляду на вартість Плану 
Підписки на місяць, скорегованої з урахуванням фактичної кількості днів, у які Абонентові надавалася Послуга. Так, якщо Абоне нт фактично отримав доступ до Послуги з J-го числа, то за цей місяць на 
його ОР будуть нараховані кошти AM в розмірі: AM = ( AT / M ) х ( М - (J-1) ), 

де AM – сума коштів за місяць, у якому Абонент підключився, які будуть нараховані на його ОР;
AT – вартість  вибраного Абонентом Плану Підписки;
M – кількість днів у місяці, в якому Абоненту надавалася Послуга;
J-1 – кількість днів у місяці до активації Послуги.

3. Якщо підключення Абонента до Послуги відбулося не першого числа місяця, то різниця між розміром вартості Плану Підписки і коштами, нарахованими на Особовий рахунок Абонента, буде 
залишатися на Особовому рахунку Абонента як передплата.   
4. Усім Абонентам автоматично надається кредитування у розмірі 100 % від Абонентної плати. Абонент може відмовитися від креди тування, звернувшись за телефоном Колл-центру, звернувшись до 
Центру обслуговування та продажів, електронною поштою або самостійно на Порталі абонента .

* 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.

Затверджую:
Уповноважена особа ТОВ "ВОЛЯ-КАБЕЛЬ"

____________________________Савіцька І. В.


