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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. Наведена в інтернет-пакетах швидкість - це швидкість на вхідному порті модема/абонентському порті.
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.
Частина 1. Інтернет-пакети для користувачів послуги доступу до Інтернету за технологією Ethernet
для суб'єктів господарювання
Швидкість Кбіт/сек.
Код та назва інтернет-пакету
ZP_OD_351 Бізнес_800402721
ZP_OD_352 Бізнес_Вигідний

Швидкість Download, Швидкість Upload,
Кбіт/сек.
Кбіт/сек.
до 10240
до 10240
до 10240
до 10240

Щомісячна абонентна плата

не обмежено
не обмежено

без ПДВ, грн
250,00
183,33

ПДВ, грн
50,00
36,67

з ПДВ, грн
300,00
220,00

Частина 3. Умови тарифікації та примітки

3.1 Вартість інтернет-пакетів встановлюється Підприємством для Абонента для надання Послуги протягом місяця відповідно до обраного Абонентом інтернет-пакета.
3.2 Нарахування за інтернет-пакетом виконуються пропорційно кількості днів надання послуги в останній день розрахункового періоду або останній день використання послуги, у випадках
призупинення послуги в середині місяця (відключення; тимчасового призупинення послуги; розірвання договірних відносин) або зміни інтернет-пакета.
3.3 Послуга доступу до Інтернету в інтернет-пакетах частини 3 надається за технологією Ethernet.
3.4. Передплата на інтернет-пакети, коди ZP_OD_351 та ZP_OD_352 не здійснюється. Інтернет-пакети існують за умови наявності хоча б одного їх передплатника.

