Тарифний план для абонентів-юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Вводиться в дію з 01.04.2017
Мінімальний строк дії – до 31.05.2017
Таблиця 1
№
стат
ті

Позиція

Види послуг та оплати
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1

2

3

4

5

-

60,00

1

Щомісячна плата
Тарифний план «Телефон-офіс-Оптимальний»
Абонентська плата за користування телефонною лінією для
абонентів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців абонентів місцевої телефонної мережі, які користуються основним
1
телефонним апаратом, підключеним до окремої абонентської лінії, у
тому числі:
мінімальне користування послугами *
2
* у рахунок абонентної плати надається :
3
- нетарифікованих секунд загальної тривалості місцевих розмов,
- нетарифікованих секунд загальної тривалості міжміських розмов в
4
межах України, в т. ч. на номери з кодом «89z»,
- нетарифікованих секунд загальної тривалості розмов з абонентами
5
мереж мобільного (рухомого) зв’язку в межах України.
Вартість 1 хвилини телефонних розмов понад встановлений ліміт:
6
Місцеві телефонні розмови у межах міста (райцентру)
Міжміські телефонні розмови у межах області, України та на номери
7
ідентифікаційними кодами мережі призначення «89Z»
Дзвінки з телекомунікаційної мережі фіксованого телефонного
8
зв’язку ПрАТ «ДАТАГРУП» на телекомунікаційні мережі рухомого
(мобільного) зв’язку в межах України

9

Дзвінки на номери абонентів мереж фіксованого телефонного,
рухомого (мобільного) зв’язку операторів іноземних країн

12 000
1 200
600
-

0,045

-

0,50

-

1,0

-

Діючі тарифи
ПрАТ
«ДАТАГРУП»
на
міжнародні
дзвінки

Загальні положення:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

У абонентну плату тарифного плану «Телефон-офіс-Оптимальний» включено абонентну плату за
користування основним телефонним апаратом з погодинною оплатою місцевих розмов,
підключеним до окремої абонентської лінії, що відповідає діючим Граничним тарифам на
загальнодоступні телекомунікаційні послуги.
Щомісячна плата тарифного плану «Телефон-офіс-Оптимальний» включає плату за користування
лінією та мінімальне користування послугами. Плата за отримані послуги, які перевищують обсяг
мінімального користування послугами, стягується додатково. У разі користування декількома
телефонними лініями загальна сума мінімального користування послугами складається із сум
мінімального користування послугами для кожної телефонної лінії.
Невикористаний протягом поточного календарного місяця встановлений ліміт хвилин на
наступний календарний місяць не переноситься.
Облік та тарифікація телефонних розмов – посекундна.
Інші види послуг, що не ввійшли до переліку послуг, передбачених тарифним планом, надаються
відповідно до технічної можливості та оплачуються за діючими тарифами ПрАТ «ДАТАГРУП».
Форма оплати – кредитна, згідно умов договору.

Територія надання послуг фіксованого телефонного зв’язку – у містах України, в яких є технічна
можливість підключення послуги телефонії (послуги фіксованого телефонного зв'язку).
8. Плата за користування послугами міжнародного телефонного зв’язку з країнами СНД та
іноземними державами встановлено наказом ПрАТ «ДАТАГРУП» від 29.09.2016р. №76 та
провадиться в національній валюті України. Розмір плати визначається із застосуванням курсу
гривні до долара США, що встановлюється Національним банком України на дату надання
послуги.
9. У разі користування декількома телефонними лініями загальна сума мінімального
користування послугами складається із сум мінімального користування послугами для
кожної телефонної лінії Підключення серійних ліній можливо за умови подальшої
абонентної плати за кожну серійну лінію на умовах тарифного плану такого ж, як у
абонентської лінії з номером, до якої підключаються ці серійні лінії.
10. Зміна тарифного плану з меншою вартістю на тарифний план з більшою вартістю або
тарифного плану з більшою вартістю на тарифний план з меншою вартістю виконується
безкоштовно за заявою від абонента, але не частіше, ніж один раз на місяць.
11. При зміні тарифного плану, ліміт пакетних хвилин не використаний в тарифному плані, що
змінюють, на тарифний план, що встановлюють, не переноситься, а абонентна плата
перераховується пропорційно кількості днів отримання послуг фіксованого телефонного
зв’язку за відповідним тарифним планом у поточному календарному місяці
(розрахунковому періоді).
12. При встановленні або відключенні основного телефонного апарата або зміні тарифного
плану на інший тарифний план абонентна плата нараховується пропорційно кількості днів
отримання послуг фіксованого телефонного зв’язку за відповідним тарифним планом у
поточному календарному місяці (розрахунковому періоді).
13. При встановленні основного телефонного апарата або при переході на інший тарифний
план абоненту надається кількість пакетних нетарифікованих хвилин розрахована
пропорційно кількості днів отримання послуг фіксованого телефонного зв’язку за
відповідним тарифним планом у поточному календарному місяці (розрахунковому періоді).
14. Невикористаний протягом поточного календарного місяця встановлений ліміт хвилин на
наступний календарний місяць не переноситься.
15. Тарифи розраховано без податку на додану вартість (ПДВ), який справляється додатково
відповідно до Податкового кодексу України.
7.

