Тарифи глобальної телекомунікаційної послуги «0-800» для абонентів фізичних осіб користувачів послуги
фіксованого телефонного зв’язку ПрАТ «ДАТАГРУП»

Найменування послуги та плати
Підключення послуг з кодом глобальної послуги «0-800»
Тип номера «0-800»:
«Простий» номер «0-800»
«Срібний» номер «0-800»
«Золотий» номер «0-800»
підключення 1 додаткової IP-лінії
Абонентна плата за користування послугою «0-800», грн/місяць з ПДВ
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 підключення по SIP), в т. ч.:

1 лінія
від 2 до 5 ліній
від 6 до 10 ліній
від 11 до 20-ти ІР-ліній
з 21-ї лінії вартість 1 ІР-лінії
Вартість хвилини вхідного дзвінка на номери «0-800-21-хх-хх» залежно від типу переадресації
Тип переадресації
Переадресація на номер із номерного ресурсу ПрАТ «ДАТАГРУП» (в т.ч. на номер з кодом «0-891») та
при перенаправленні дзвінка по SIP через Інтернет без номеру безпосередньо на IP-адресу обладнання
абонента
Переадресація на номер із номерного ресурсу інших Операторів фіксованого телефонного зв'язку або
операторів рухомого (мобільного) зв'язку України

Вартість,
грн з ПДВ

300,0
3 000,0
10 000,0
1,2
50,0
100,0
200,0
12,0
24,0
48,0
96,0
4,0
Вартість,
грн/хв. з ПДВ
0,47
0,75

Примітки:
1.
Облік та тарифікація телефонних розмов – посекундна.
2.
Нетарифікований інтервал відсутній. Плата за з’єднання – відсутня.
3.
Розрахунковий період – один календарний місяць, з першого по останній день місяця.
4.
«Золотим», «Срібним» вважаються номери, які надаються Абоненту на вибір із відповідного списку номерів з номерного
ресурсу ПрАТ «ДАТАГРУП».
5.
Послуги надаються при наявності технічної можливості підключення.
Умови надання глобальної телекомунікаційної послуги «0-800» для абонентів фізичних осіб
1.
Глобальна телекомунікаційна послуга «0-800» (далі - послуга «0-800») може бути надана новим та існуючим абонентам
(фізичним особам), користувачам послуг телефонного зв'язку ПрАТ «ДАТАГРУП», шляхом укладення відповідного Додатку
(Замовлення на послуги «0-800») до Договору «Про надання телекомунікаційних послуг».
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.
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 «0-800».
5.
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.
6.
При переадресації вхідних дзвінків на телефонні номери із номерного ресурсу інших операторів фіксованого телефонного
зв'язку або операторів рухомого (мобільного) зв’язку України, Абонент отримує можливість скористатись спеціальною
пропозицією, яка передбачає встановлення переадресації вхідних дзвінків на до 4-х телефонних номерів (з номерного ресурсу
інших операторів України) з встановленням пріоритетності вибору дозвона за цими номерами, без стягнення додаткових оплат.
7.
Зміна типу переадресації виконується без стягнення будь-якої плати за зверненням від абонента (лист/заява/замовлення) та
можлива не частіше ніж один раз на календарний місяць (розрахунковий період).

