Тарифи глобальної телекомунікаційної послуги «0-800»

для абонентів (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) користувачів послуги
фіксованого телефонного зв’язку ПрАТ «ДАТАГРУП» вводяться в дію з 01.04.2017.
Мінімальний строк дії – до 30.04.2017
Стат
тя

Позиц
ія

1

Тарифний план

«0-800»

«0-800
НОВИЙ»

«0-800 до
VPBX»

Вартість підключення послуг з кодом
глобальної послуги «0-800»

Вартість,
грн з ПДВ

Вартість,
грн з ПДВ

Вартість,
грн з ПДВ

500,0

300,0

1

від 3 000,0

від 3 000,0

від 3 000,0

1

від 10 000,0

від 10 000,0

від 10 000,0

1,2

1,2

1,2

50,0

50,0

50,0

100,0

100,0

100,0

200,0

200,0

200,0

50,0

12,0

за тарифами
Тарифного
плану послуги
«Віртуальна
АТС»

Тип номера «0-800»:
1

«Простий» номер «0-800»

2

«Срібний» номер «0-800»

3
4

«Золотий» номер «0-800»
підключення додаткових IP-ліній

1

за послугу «0-800» з «Простим»
номером
за послугу «0-800» з «Срібним»
номером
за послугу «0-800» з «Золотим»
номером
за додаткові IP-лінії (в разі
3
підключення по SIP) , в т. ч.:

2
2
3
4

Абонентна плата, грн/місяць з ПДВ

4.1

1 лінія

4.2

до 5-ти ліній

-

24,0

4.3

до 10-ти ліній

-

48,0

4.4

до 20-ти ліній

3

2
3

2

96,0
Вартість хвилини вхідного дзвінка на номери «0-800-21-хх-хх», грн/хв. з ПДВ
Тип переадресації

1

-

Переадресація на номер із номерного
ресурсу ПрАТ «ДАТАГРУП», в т.ч. на
номер з кодом «0-891»
Переадресація на номер із номерного
ресурсу інших Операторів фіксованого
телефонного зв'язку
Переадресація на номер із номерного
ресурсу Операторів рухомого
(мобільного) зв'язку

Вартість,
грн/хв. з ПДВ

Вартість,
грн/хв. з ПДВ

Вартість,
грн/хв. з ПДВ

0,54

0,47

0,47

0,9

0,75

1,03

4

-

Золотим», «Срібним» вважаються номери, які надаються Клієнту на вибір із відповідного списку
номерів.
2
при підключенні послуги «0-800» з «Простим» номером на тарифний план «0-800 до VPBX», плата
за підключення «Простого» номеру «0-800» відсутня.
1

3

в разі підключення по SIP-технології без використання номерного ресурсу

при підключенні послуги «0-800» за тарифним планом «0-800 НОВИЙ» та переадресації вхідних
дзвінків на телефонний номер з номерного ресурсу інших Операторів України, Абонент отримує
можливість скористатись спеціальною пропозицією, яка передбачає встановлення переадресації
вхідних дзвінків на 4-ри телефонних номера (з номерного ресурсу інших Операторів України) з
встановленням пріоритетності вибору дозвона за цими номерами, без стягнення додаткових
оплат.
4

Примітки:
1. Змінювати номера переадресації можливо не частіше 1 разу на місяць
2. З’єднання не тарифікується.
3. Тарифікація – посекундна.
4. Нетарифікований інтервал відсутній.

5. Призупинення послуги «0-800» без нарахування абонентної плати можливо не більше ніж на 3
місяці 1 раз на календарний рік та здійснюється згідно письмового звернення абонента. У разі
тимчасового призупинення отримання послуги «0-800» за ініціативою Абонента, перші три
місяці абонентна плата не нараховується, за наступні місяці стягується щомісячний платіж у
розмірі 20% від абонентної плати за послугу «0-800».
6. Розрахунковий період – один календарний місяць, з першого по останній день місяця.
7. Форма оплати – згідно умов договору.
8. Територія надання послуги «0-800» – в межах України.

Умови надання глобальної телекомунікаційної послуги «0-800»:
1. Глобальна телекомунікаційна послуга «0-800» (далі - послуга «0-800») може бути
надана абонентам юридичним особам та фізичним особам-підприємцям,
користувачам послуг телефонного зв'язку, шляхом укладення відповідного Додатку
до Договору «Про надання телекомунікаційних послуг» з ПрАТ «ДАТАГРУП».
2. При
замовленні
послуги
«0-800»
абоненту
виділяється
єдиний
загальнонаціональний номер формату «0-800-21-хх-хх», в якому:
0 - код виходу на міжміську телефонну мережу;
800 - код глобальної послуги «Виклик за рахунок абонента, якого викликають»;
21 – код оператора ПрАТ «ДАТАГРУП»;
хх-хх – цифри, що обираються абонентом, або надані ПрАТ «ДАТАГРУП».
3. Послуга «0-800» надається тільки в межах України.
4. Всі номери послуги «0-800» поділяються на «Прості», «Срібні», «Золоті». Тип
номера визначається певною послідовністю цифр та їх повторенням в номері.
Залежно від типу номеру послуги «0-800» встановлюється розмір одноразової
плати за підключення послуги «0-800» та розмір щомісячної абонентної плати.
5. Дзвінки абонентів ТфМЗК України на номер «0-800-21-хх-хх» переадресовуються
ПрАТ «ДАТАГРУП» на телефонні номери абонента послуги «0-800», або по
протоколу SIP направляються безпосередньо на обладнання абонента послуги «0800».
6. Вартість вхідних дзвінків абонентів ТфМЗК України на номери «0-800-21-хх-хх»
сплачує абонент послуги «0-800» на користь ПрАТ «ДАТАГРУП» за тарифами,
відповідно до типу переадресації.
7. Для абонентів, що підключаються/переводяться на тарифний план «0-800 НОВИЙ»
з переадресацією на номери з номерного ресурсу інших Операторів України, діє
спеціальна пропозиція, а саме:
- спеціальна пропозиція - при підключенні послуги «0-800» за тарифним планом
«0-800 НОВИЙ» та переадресації вхідних дзвінків на телефонний номер з
номерного ресурсу інших Операторів України, Абонент отримує можливість
скористатись спеціальною пропозицією, яка передбачає
встановлення
переадресації вхідних дзвінків на 4-ри телефонних номера (з номерного ресурсу
інших Операторів України) з встановленням пріоритетності вибору дозвона за цими
номерами, без стягнення додаткових оплат. Телефонні номера та пріоритети
переадресації зазначаються в Додатку до Договору «Про надання
телекомунікаційних послуг».

8. Підключення послуги «0-800» з тарифним планом «0-800 до VPBX» можливе за
умови наявності у абонента послуги «Віртуальна АТС» від ПрАТ «ДАТАГРУП», або
при одночасному підключенні послуг «0-800» з тарифним планом «0-800 до VPBX»
та «Віртуальна АТС».
9. При підключенні послуги «0-800» з «Простим» номером на тарифний план «0-800
до VPBX», плата за підключення «Простого» номеру «0-800» відсутня.
Вхідні дзвінки від абонентів ТфМЗК України на номер «0-800-21-хх-хх»
переадресовуються на телефонний номер ПрАТ «ДАТАГРУП» послуги «Віртуальна
АТС». При цьому кількість IP-ліній відповідає тарифному плану послуги
«Віртуальна АТС».
Підключення додаткових IP-ліній, в разі виникнення такої необхідності, виконується
в рамках та за тарифами послуги «Віртуальна АТС».
10. Призупинення послуги «0-800» без нарахування абонентної плати можливо не
більше ніж на 3 місяці 1 раз на календарний рік та здійснюється згідно письмового
звернення абонента.
Після закінчення 3-х місяців призупинення послуги без нарахування абонентної
плати, з наступного місяця послуга «0-800» активується на умовах абонентної
плати згідно Договору, або за згодою абонента термін призупинення послуги «0800» подовжується з нарахуванням щомісячного платежу за збереження номеру у
розмірі 20% від абонентної плати за послугу «0-800».
11. Розрахунковий період – один календарний місяць, з першого по останній день
місяця.
12. Тарифікація переговорів – посекундна.
13. Плата за з’єднання – відсутня.
14. Форма оплати – згідно умов договору.
15. У містах України, в яких є технічна можливість підключення послуги фіксованого
телефонного зв’язку абонентам юридичним особам та фізичним особампідприємцям, можливо та найбільш вигідно для абонента підключення послуги «0800» з переадресацією на місцеві телефонні номера ПрАТ «ДАТАГРУП».
В будь – якому випадку, можливо встановлення переадресації на номери ПрАТ
«ДАТАГРУП» з кодами «0-891», номери інших операторів фіксованого та/або
рухомого (мобільного) зв’язку України, або підключення абоненту послуги «0-800»
через Інтернет з використанням технології SIP без використання номерного
ресурсу.

