Тарифи та тарифні пакети на додаткові послуги цифрових АТС
для абонентів – юридичних осіб та фізичних осіб підприємців
Вводяться в дію з 01.03.2019
Мінімальний строк дії – до 31.03.2019
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Види послуг та плати

Обсяг
послуг

3

4

Пакет «Базовий»
Переадресація виклику, якщо лінія зайнята (CFB)
Переадресація виклику, якщо відсутня відповідь (CFNR)
Тоновий набір номера (TONE)
Тристороння конференція (3PTY)
Ідентифікація лінії, що викликає (CLIP)
Зміна мови автоінформатора (LANG)
Загальна деактивація додаткових послуг (GDAC)
Пакет «Розширений»
Заборона вихідних викликів (OCB)
Фільтрація викликів (SCRL)
Заборона анонімних викликів (ACR)
Заборона презентації номеру (CLIR)
Пакет «Бізнес»
Заборона вихідних викликів (OCB)
Фільтрація викликів (SCRL)
Заборона анонімних викликів (ACR)
Заборона презентації номеру (CLIR)
Безумовна переадресація (CFU)
Переведення викликів (TRFR)
Розподілення вхідних викликів на декілька номерів (Hunting
Group)
Очікування виклику (CAW)
Коротка нумерація (ABR)
Наведення довідки під час розмови (ENQ)
Інформування про відсутність абонента, що викликається (AAB)
Інформування з проханням не турбувати абонента, що
викликається (DND)
Блокування терміналу (LOCK)
Додатково
Автоматичний виклик до завчасно визначеного абонента
(AADU)
Попередження про змінений номер (CNI)
Супутні послуги
Послуга «Завжди на зв'язку» (CFBU)

Щомісячна
плата*
(грн з ПДВ)
5

Пакет

Плата не
стягується

Пакет

20,00

Пакет

30,00

Послуга

10,00

Послуга

15,00

Послуга

10,00

*Щомісячна плата розрахована з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ), який справляється відповідно до Податкового
кодексу України.
Приміткиꓽ
1. Додаткові послуги надаються абонентам ПрАТ «ДАТАГРУП» - користувачам послуг фіксованого телефонного зв’язку від
ПрАТ «ДАТАГРУП» (одна додаткова послуга/пакет на один телефонний номер).
2. Додаткові послуги надаються за наявності технічної можливості.
3. Пакет додаткових послуг «Базовий» включений до основної послуги фіксованого телефонного зв'язку та активується за
замовченням абонентам (без стягнення будь-якої плати) при підключенні послуг фіксованого телефонного зв'язку та не потребує
окремого замовлення абонентом.
4. Інші додаткові послуги (крім пакету «Базовий») надаються за письмовими заявами абонентів.
5. При замовленні пакету «Розширений» або «Бізнес», пакет «Базовий» залишається активованим.
6. Інші види послуг, що не ввійшли до переліку послуг, передбачених тарифним пакетом, надаються відповідно до
технічної можливості та оплачуються за діючими тарифами ПрАТ «ДАТАГРУП».
7. При підключенні додаткових послуг, чи зміні тарифного пакету щомісячна плата за кожним з тарифних пакетів
(тарифом) нараховується пропорційно кількості днів отримання послуг у поточному календарному місяці (розрахунковому
періоді).
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Тарифи на додаткову телекомунікаційну послугу телефонії (фіксована телефонія, IP, SIP)
«Пауза-телефонія» для абонентів – юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Вводяться в дію з 01.07.2018
Мінімальний строк дії тарифів – до 31.07.2018
Номер
статті

Позиція

Види послуг

Норма оплати

Тариф, грн.,
з ПДВ *

Послуга «Пауза-телефонія»

1

1

Фіксована плата за одну номерну лінію

місяць

21,60

*Щомісячна плата розрахована з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ), який справляється відповідно до
Податкового кодексу України
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Послуга «Пауза-телефонія» дозволяє Абоненту тимчасово припинити користування послугами телефонного зв’язку (з
фіксованим телефонним номером та/або з SIP-номером з кодом «0-891») із збереженням свого номера на певний час.
Послуга «Пауза-телефонія», активується за письмовою заявою/замовленням Абонента.
Якщо абонент має заборгованість та/або не сплатив рахунок за телекомунікаційні послуги, надані ПрАТ «ДАТАГРУП»,
за поточний розрахунковий місяць, послуга «Пауза-телефонія» не активується.
В заяві/замовленні Абонента зазначається загальний строк користування послугою «з … по …» (включно). Якщо період
надання послуги припадає на різні календарні роки, тоді в заяві/замовленні період надання цієї послуги вказуються в
межах кожного року окремо.
Активація послуги «Пауза-телефонія» здійснюється на строк, який не може перевищувати три місяці поспіль, Загальний
максимальний термін користування послугою «Пауза-телефонія» на календарний рік складає три місяці.
Умови закінчення користування послугою «Пауза-Телефонія»:
5.1. У зв’язку зі спливом терміну, зазначеному у заяві/замовленні абонента;
5.2. Достроково за письмовою заявою абонента.
Послуга «Пауза-телефонія» підключається абоненту з дня, зазначеного у заяві з підключення послуги «Паузателефонія».
Для забезпечення безперервності отримання послуги «Пауза-Телефонія» Абонент зобов’язаний контролювати порядок
розрахунків і платежів (згідно розділу 3 договору «Про надання телекомунікаційних послуг») та завчасно відновлювати
встановлений розмір Авансу, не допускаючи його повного вичерпання.
Плата за включення телефону після закінчення терміну дії послуги «Пауза-телефонія» не справляється.
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