Додаток №1 до Наказу №282-П від 26.02.2020 р.
Затверджую:
Директор ТОВ "ВОЛЯ-КАБЕЛЬ"

ТАРИФИ НА ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ ДЛЯ
______________Дзюбенко А.В.

ПОСЛУГИ ДОСТУПУ ДО ПАКЕТІВ ТЕЛЕПРОГРАМ ЗА "ІР ПРОТОКОЛОМ" (Prepaid)
Чинні з 01 березня по 31 березня 2020 року*

Визначення та загальні примітки
1. Послуга доступу до пакетів телепрограм за «IP протоколом» (Prepaid) надається на території України від ТОВ "ВОЛЯ-КАБЕЛЬ, в містах: Київ, Львів, Харків, смт.
Солоницівка, Дніпро, Новомосковськ, смт.Слобожанське, Рівне, Хмельницький, Запоріжжя, Полтава, с. Розсошенці, с. Щербані, с. Горбанівка Полтавської області,
Суми, Черкаси, Вінниця, Херсон, Краматорськ, Луцьк, Кривий Ріг, Кропивницький, Чернівці, Тернопіль , Трускавець, смт.Добротвір, Волочиськ, Теребовля,
Кременець, Чортків, смт.Березовиця та смт. Стебник, Українка, Обухів, Фастів, Бровари, Біла Церква, Житомир, Мелітополь, Івано-Франківськ послуга доступу до
пакетів телепрограм за «IP протоколом» (Prepaid) надається у випадку неможливості отримання послуги за технологією DVB-C від ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ».
2. Для отримання Послуги доступу до пакетів телепрограм за «IP протоколом»(Prepaid) обов'язково необхідно мати доступ до Послуги доступу до Інтернету, зі
швидкісними характеристиками не менше 10Мбіт/с., та налаштований маршрутизатор (WI-FI).
*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 webсайті: www.volia.com.
1. ПОСЛУГА ДОСТУПУ ДО ПАКЕТІВ ТЕЛЕПРОГРАМ ЗА "ІР ПРОТОКОЛОМ". ТАРИФИ НА ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ (Prepaid)
Вартість
Вартість з
Код "SMSКод
Назва додаткової послуги
Термін діі
ПДВ, грн.
без ПДВ,
ПДВ, грн.
повідомлення"
0,01
0,00
0,01
PР_006
«Воля Smart HD (ІР)»
1 рік
29,17
5,83
35,00
IР_340
2957
«Воля Сінема»
30 днів
20,83
4,17
25,00
PР_008
Тимчасове відкриття доступу до фільму "Кіно за 25 грн"
48 годин
33,33
6,67
40,00
PР_009
Тимчасове відкриття доступу до фільму "Кіно за 40 грн"
48 годин
29,17
5,83
35,00
4109
Додатковий пакет "Воля Cine+"
1 місяць
40,83
8,17
49,00
IР_347
«Воля Сінема+»
30 днів
24,17
4,83
29,00
IР_9017
«Воля Футбол+»
30 днів
45,83
9,17
55,00
1139
Додатковий пакет " Воля Extra HD"
1 місяць
29,17
5,83
35,00
4019
Додатковий пакет "Дитячий"
1 місяць
16,67
3,33
20,00
PР_014
«Мобільний додаток Воля TV»
30 днів
25,00
5,00
30,00
PР_014/1
«Мобільний додаток Воля TV (2 пристрої)»
30 днів
32,50
6,50
39,00
PР_17
Додатковий пакет "Нічний"
1 місяць
8,33
1,67
10,00
PР_005
"Воля Smart Touch (ІР)"
1 місяць
Частина 1. Примітки:
1.1. Абоненту надається можливість підключення тільки до одної точки перегляду Пакету телепрограм за «ІР протоколом» (Prepaid).
1.2. «Воля Smart Touch (ІР)» - це додаткова послуга, яка дозволяє користувачам послуги доступу до пакетів телепрограм за ІР протоколом переглядати обраний
пакет телепрограм виключно за місцем надання послуги на планшеті або смартфоні. Абонент може замовити на один договір до 2 додаткових послуг «Воля Smart
Touch (ІР)» код PР_005. Абонент зобов’язаний користуватись додатковою послугою за місцем надання послуги.
1.3. Додаткова послуга «Воля Smart HD (ІР)» (код PР_006) - це додаткова послуга, яка включає: надання в користування обладнання з підтримкою телебачення
високої чіткості (HDTV), доступ до розважального контенту, а саме: можливість на деяких телепрограмах призупинити перегляд телепрограми, почати перегляд
телепрограми з початку, можливість перегляду контенту з архіву; доступ до кінотеатрів партнерів та надає можливість перегляду пакетів телепрограм за "IP"
протоколом або пакетів телепрограм за технологією DVB-C (в залежності від обраного плану підписки послуги доступу до пакетів телепрограм). Абонент може
сформувати свій список вибраних каналів, переглянути детальну інформацію про поточну програму передач EPG (час ефіру, короткий опис і т.д.), заблокувати
доступ дітям до небажаних каналів.
1.4. «Воля Сінема» - це додаткова послуга для користувачів «ВОЛЯ Smart HD (IP)», що надає доступ до бібліотеки фільмів в режимі «онлайн» з доступом через
програмні додатки Воля TV, доступні на пристроях: смартфонах та/або планшетах (з операційною системою Android 4.2 та вище, iPhone, iPad з операційною
системою iOS 8 та вище), обладнанні та/або телевізорах (з операційною системою Android TV 7.0 та вище) . Період користування послугою становить 30
календарних днів з моменту активації послуги. Списання вартості послуги в сумі 35,00 грн (з ПДВ) відбувається у перший день періоду користування додатковою
послугою «Воля Сінема».
1.5. Абонент може замовити додаткові послуги "Воля Smart Touch (ІР)",«Воля Smart HD (ІР)» та «Воля Сінема» до пакетів телепрогам за «IP протоколом»(Prepaid),
наповнення яких включає пакет "Стартовий", пакет "Оптимальний", пакет "Оптимальний HD". Додаткові послуги "Воля Smart Touch (ІР)", та «Воля Сінема»
можливо замовити за допомогою відправки "SMS-повідомлення". Додаткова послуга «Воля Сінема» код "SMS-повідомлення" 2957. "SMS-повідомлення" необхідно
відправляти на номер 2250. Вартість одного "SMS-повідомлення", згідно чинних тарифів операторів рухомого (мобільного) зв'язку.
1.6. Додаткові послуги "Тимчасове відкриття доступу до фільму "Кіно за 40 грн"/ Тимчасове відкриття доступу до фільму "Кіно за 25 грн" доступні для замовлення
абонентам додаткової послуги "Воля Smart HD (ІР)", за умови додатнього сальдо на Особовому рахунку. Додаткові послуги (коди PР_008, PР_009) можна замовити
на екрані телевізора за допомогою пульту дистанційного управління та переглядати протягом 48 годин замовлений фільм необмежену кількість разів. Списання
вартості послуги відбувається відразу після підтвердження замовлення послуги абонентом.
1.7. «Воля Сінема+» - це додаткова послуга для користувачів «ВОЛЯ Smart HD (IP)», що надає доступ до бібліотеки фільмів в режимі «онлайн» з екрану телевізора
з доступом через програмні додатки Воля TV, доступні на пристроях: смартфонах та/або планшетах (з операційною системою Android 4.2 та вище, iPhone, iPad з
операційною системою iOS 8 та вище), обладнанні та/або телевізорах (з операційною системою Android TV 7.0 та вище) та доступ до пакету "Воля Cine+(IP)". Період
користування послугою становить 30 календарних днів з моменту активації послуги. Списання вартості послуги в сумі 45,00 грн (з ПДВ) відбувається у перший день
періоду користування додатковою послугою «Воля Сінема+».
1.8.«Мобільний додаток Воля TV»(код PР_014) / «Мобільний додаток Воля TV (2 пристрої)» (код PР_014/1)- це додаткова послуга, яка дозволяє користувачам
послуги доступу до пакетів телепрограм / послуги "ТБ+Інтернет" за "IP" протоколом переглядати телеканали свого тарифного плану, користуватися функціями
керування ефіром, рестарт передачі, ТБ Архів, онлайн кінотеатр виключно за місцем надання послуги з доступом через програмні додатки Воля TV, доступні на
пристроях: смартфонах та/або планшетах (з операційною системою Android 4.2 та вище, iPhone, iPad з операційною системою iOS 8 та вище), обладнанні та/або
телевізорах (з операційною системою Android TV 7.0 та вище) . Період користування послугою становить 30 календарних днів з моменту активації послуги. Списання
вартості послуги в сумі код PР_014 - 20,00 грн (з ПДВ), код PР_014/1 - 30 грн (з ПДВ) відбувається у перший день періоду користування додатковою послугою
«Мобільний додаток Воля TV» / «Мобільний додаток Воля TV (2 пристрої)». За одним Протоколом замовлених послуг та обладнання абонент може замовити не
більше однієї додаткової послуги (коди PР_014, PР_014/1).
1.9. «Воля Футбол+» (код IР_9017) - це додаткова послуга для користувачів послуги доступу до пакетів телепрограм за "IP протоколом", що надає доступ до
перегляду футбольних матчів Ліга Чемпіонів/Ліга Європи з екрану телевізора, доступом через програмні додатки Воля TV, доступні на пристроях: смартфонах та/або
планшетах (з операційною системою Android 4.2 та вище, iPhone, iPad з операційною системою iOS 8 та вище), обладнанні та/або телевізорах (з операційною
системою Android TV 7.0 та вище) . Період користування послугою становить 30 календарних днів з моменту активації послуги. Списання вартості за послугу
відбувається у перший день періоду користування додатковою послугою.
1.10. Абонент може замовити додатковий пакет "Воля Extra HD (IP)"(код PР_013) до пакетів послуги доступу до телепрограм за "IP" протоколом (Prepaid),
наповнення яких включає пакет "Стартовий", "Оптимальний".
1.11. Додаткові пакети: коди PР_010, PР_013, PР_007, PР_011,PР_012, PР_016 - припиняють дію. Додаткові послуги, коди: PР_005, PР_17 не надаються.

