Тарифи
м. Київ

01 листопада 2018 р.

Про затвердження Тарифів на послуги супутникового телебачення Viasat для фізичних осіб
1. Відповідно до підпункту 2 пункту 7 Правил надання та отримання програмних послуг, затверджених
Наказом № 56-К від 26 лютого 2008р. зі змінами та доповненнями, наказую затвердити Тарифи на
послуги супутникового телебачення Viasat для фізичних осіб:
1.1. Щомісячна абонентна плата:
Пакет телепрограм

Абонентна плата, з ПДВ
(грн.)

Абонентна плата за акційними
умовами з ПДВ (грн.)

«Сімейний»
«Престижний»
«Престижний HD»
«Преміум HD»
Додатковий пакет «Дорослий»
Додатковий пакет «Прем’єр»
Додатковий телевізор («Мульти ТБ») до пакетів «Сімейний»,
«Престижний», «Преміум HD»

149,00
199,00
249,00
299,00
39,00
59,00

99,00
149,00
199,00
249,00
39,00
59,00

119,00

69,00

1.2. Рекомендований розмір одноразових платежів при підключенні*
Назва послуги
Підключення за наявності власної супутникової антени (доставка, встановлення)
Підключення при відсутності власної супутникової антени (антена, комплектуючі для підключення, збірка,
доставка, типове встановлення**)

По Акції, ціна з
ПДВ (грн.)

400,00
1500,00

1.3. Додаткові послуги:
Назва послуги
Зміна пакету (з «Престижний HD» та «Преміум HD» на «Престижний», «Сімейний»)
Зміна абонентної плати на акційну
Доставка паперового рахунку***

1.4. Вартість індивідуальних технічних засобів прийому та комплектуючих:
Назва індивідуальних технічних засобів прийому та комплектуючих

Вартість, з ПДВ
(грн.)

0,00
0,00
13,00

Ціна, з ПДВ (грн.)

Тюнер Viasat 1701 HD (в разі викупу Абонентом)
1099,00
Кабель Scart
150,00
Кабель 3 RCA
150,00
Кабель HDMI
150,00
Блок живлення
150,00
Пульт ДК для тюнерів Viasat
150,00
Картка доступу
150,00
* - Розмір одноразових платежів за надані дилерами послуги встановлюється дилерами , і може відрізнятися від рекомендованих.
** - Типове встановлення, яке включає в себе встановлення при відкритому доступі до місця встановлення антени, відкритий монтаж
кабеля довжиною до 25 метрів, підключення одного телевізора. При підключеннях, відмінних від типового, вартість підключення
встановлює дилер по домовленості з абонентом.
***-Тариф на послугу «Доставка паперового рахунку» діє з 01.12.2018

2.

Тарифи діють з 01 листопада 2018 р.

