Додаток №1 до Наказу №495-П від 30.03.2018 р.
Затверджую:
Директор ТОВ "ВОЛЯ-КАБЕЛЬ"

ТАРИФИ НА ПЛАНИ ПІДПИСКИ
ПОСЛУГИ ДОСТУПУ ДО ПАКЕТІВ ТЕЛЕПРОГРАМ ДЛЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ ВОЛЯ TV

__________________ Жембері Джордж Ласло

чинні з 13 квітня по 13 травня 2018року*
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 30 днів незалежно від факту їх споживання.
4. Послуга доступу до пакетів телепрограм для мобільного додатку Воля TV надається на території України.
5. Для отримання Послуги доступу до пакетів телепрограм для мобільного додатку Воля TV обов'язково необхідно мати доступ до Послуги доступу до Інтернету зі швидкісними характеристиками не менше 10Мбіт/с для рухомого (мобільного)
телефонного зв’язку та налаштований маршрутизатор (WI-FI) інших послуг доступу до Інтернету.
*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

НАЗВА ПАКЕТА

Код

Період
Вартість
користуван без ПДВ,
ня
грн

ПДВ,
грн

Вартість з ПДВ,
грн

PP_030

Mobile Start (PP)

30 днів

57,50

11,50

69,00

PP_031

Mobile Optimal (PP)

30 днів

115,83

23,17

139,00

PP_032

Mobile Video (PP)

30 днів

40,83

8,17

49,00

Умови тарифікації та примітки:
1.1. Період користування плану підписки становить 30 календарних днів з моменту активації. Списання вартості за послугу відбувається у перший день періоду користування планом підписки після 10 днів ознайомлення, які надаються лише при
першому замовленні послуги.
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.
1.3. В вартість Планів підписки Mobile Start (PP), Mobile Optimal (PP) включено перегляд пакетів телепрограм на 2-х пристроях та доступ до онлайн кінотеатру Воля Сінема(доступ до бібліотеки фільмів в режимі «онлайн» з екрану мобільного
терміналу).
1.4. В вартість Плану підписки Mobile Video (PP) включено перегляд пакету телепрограм Воля CINE+ на 2-х пристроях та доступ до онлайн кінотеатру Воля Сінема(доступ до бібліотеки фільмів в режимі «онлайн» з екрану мобільного терміналу).
1.5. Деактивація особового рахунку відбувається через 12 місяців з моменту відсутності грошових коштів на особовому рахунку в достатньому розмірі для користування послугою. Для активації Послуги необхідна повторна реєстрація Абонента.
1.6. Підприємство не забезпечує обладнанням для користування послугою мобільного додатку Воля TV, Абоненту для отримання Послуги необхідне обладнання з функцією бездротової передачі даних, портативний комп'ютер, смартфон та інше з
підтримкою операційної системи iOS 8 та вище або Android 4.2 та вище.

