
Додаток до договору № _________ від «____» ___________ 201__р.

Тарифи на надання послуг підключення та доступу до мережі Інтернет
станом на «01» червня  2014р.

I. Підключення до мережі Інтернет.

1. Підключення кінцевого обладнання Абонента до мережі Оператора. 200 грн.

2. Підключення  кінцевого обладнання Абонента до мережі Оператора за 
індивідуальним проектом (будинки де відсутня лінія телекомунікаційної 
Мережі).

За окремим 
кошторисом

II. Тарифні плани.

3. Тарифний план  «Базовий»: Швидкість до 5 Мбіт/с. 75 грн.

4. Тарифний план  «Динамічний-10»: 1 Тб трафіку на швидкості до 10 Мбіт/с, 
після їх використання швидкість знижується до 5 Мбіт/с.

90 грн.

5. Тарифний план  «Динамічний-20»: 1 Тб трафіку на швидкості до 20 Мбіт/с, 
після їх використання швидкість знижується до 10 Мбіт/с.

110 грн.

6. Тарифний план  «Динамічний-30»: 1 Тб трафіку на швидкості до 30 Мбіт/с, 
після їх використання швидкість знижується до 20 Мбіт/с.

150 грн.

7. Тарифний план  «Динамічний-50»: 1 Тб трафіку на швидкості до 50 Мбіт/с, 
після їх використання швидкість знижується до 30 Мбіт/с.

200 грн.

III. Додаткові послуги.

8. Усунення пошкоджень  абонентської лінії, які виникли з вини Абонента. 50 грн. за один виклик

9. Тимчасове відключення від мережі Оператора по заяві Абонента терміном 
до 3-х місяців.

безкоштовно

10. Підключення до мережі після тимчасового відключення за заявою Абонента. 5 грн.

Повторне підключення Абонента до мережі після погашення заборгованості 
за абонплату:

11.  Протягом 1 місяця з моменту відключення; 20 грн.

12.  Від 1 до 2 місяців з моменту відключення; 50 грн.

13.  Від 2 місяців з моменту відключення; 100 грн.

14. Підключення Абонента за новою поштовою адресою. 50 грн.

Примітка: При підключенні кінцевого обладнання Абонента до мережі Оператора до 20 числа поточного 
місяця, абонплата за поточний місяць нараховується в повному розмірі.

Своїм підписом Абонент стверджує, що він ознайомлений з умовами тарифних планів, погоджується 
з ними, та надає згоду на можливу зміну тарифів та умов надання послуг згідно Договору та Правил 
КМУ.
Обраний тарифний план: __________________________.

Оператор Абонент

ФОП Заяць Мирослав Ярославович ПІБ: __________________________________________

Ідентифікаційний № 2181509910

Місцезнаходження оператора:                        ______________________

80600, Львівська обл., м. Броди, площа Ринок, 6.

Довідково-інформаційна сервісна служба

Телефон: (03266) 2-64-50

ФОП __________________ Заяць М.Я.


