
Швидкість 

Download, Кбіт/сек.

Швидкість Upload, 

Кбіт/сек. без ПДВ, грн ПДВ, грн

ML_98 Мелітополь: Бізнес Резервний до 5120 до 5120 не обмежено 125,00 25,00

ML_99 Мелітополь: Бізнес Лайт до 10240 до 10240 не обмежено 233,33 46,67

ML_100 Мелітополь: Бізнес Старт до 51200 до 51200 не обмежено 308,33 61,67

ML_101 Мелітополь: Бізнес Стандарт до 102400 до 102400 не обмежено 341,67 68,33

ML_113 Бізнес Максимум до 204800 до 204800 не обмежено 400,00 80,00

410,00

480,00

Частина 2.Умови тарифікації та примітки.

1.1 У цій групі інтернет-пакетів не передбачена тарифікація трафіку. 

1.2 Оплата за інтернет-пакет – регулярна щомісячна плата, яку встановлює Підприємство для Абонента за надання Послуги протягом місяця відповідно до 

обраного Абонентом Інтернет-пакету.

1.3 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1.4 Тарифи з кодами  ML_98-ML_101 не доступні для замовленння абонентами, які отримують послугу на умовах інших тарифних планів. 

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

150,00

280,00

370,00

Частина 1. Інтернет-пакети для користувачів послуги доступу до Інтернету за технологією Ethernet

Код пакету Назва інтернет-пакету

Швидкість Кбіт/сек.

Обсяг передплаченного 

трафіку, Мбайт

Щомісячна абонентна плата

з ПДВ, грн

1. Абонентна плата – фіксований платіж, який Підприємство встановлює для Абонента за доступ до Послуг на постійній основі протягом календарного місяця 

2. Наведена в інтернет-пакетах швидкість - це швидкість на вхідному порті модема/абонентському порті.

2.1. Послуга надається за технологією  Ethernet.

3. Наведена у Інтернет пакетах швидкість надається за умови наявності технічної можливості. 

4. Усім Абонентам автоматично надається кредитування у розмірі 100 % від Абонентної плати. Абонент може відмовитися від кредитування, 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.

Додаток № 3 до Наказу № 1622-П від 13.11.2020 р.

ВИТЯГ З ТАРИФІВ НА ІНТЕРНЕТ-ПАКЕТИ 

 ПОСЛУГИ  ДОСТУПУ ДО  ІНТЕРНЕТУ

для суб'єктів господарювання

чинні з 01 грудня по 31 грудня 2020 року*  

Загальні примітки: 

Затверджую:
Уповноважена особа ТОВ "ВОЛЯ-КАБЕЛЬ"

______________________________Савіцька І. В.


