
ТАРИФИ 
 

м. Київ          1 жовтня 2019 р.   

Про затвердження Тарифів на послугу «Домашнє ТБ» для фізичних осіб 

1. Відповідно до Правил надання та отримання послуги «Домашнє ТБ», затверджених Наказом ТОВ «ПЛЮС 

ТБ», наказую затвердити Тарифи на послугу «Домашнє ТБ» для фізичних осіб: 

1.1. Щомісячна абонентська плата: 

Назва послуги 

Тариф, 

грн, в т.ч. 

ПДВ 

Тариф за Додатковий 

Пакет програм* грн, в т.ч. 

ПДВ 

Телевізійна послуга, Пакет програм «Мінімальний», «Мінімальний 

(FMC)» 
40 20 

Телевізійна послуга, Пакет програм «Базовий», «Базовий (FMC)»** 80 20 

Телевізійна послуга, Пакет програм «Комфортний», «Комфортний 

(FMC)»** 
120 20 

Телевізійна послуга, Пакет програм «Максимальний HD», «Максимальний 

HD (FMC)»** 
220 

Максимальна кількість 

включена в пакет 

Контент-послуга (розширена) «КіноХіт» 65 65 

Додаткова послуга «Пакет для дорослих» 40 40 

1.2. Плата за Технічну послугу***: 35,00 грн. (з ПДВ); 

2. Вартість обладнання: 

Назва обладнання 
Ціна, грн, в т.ч. 

ПДВ 

ТВ-тюнер (Пристрій)  Медіаплеєр iNeXT TV3 (в разі викупу Абонентом) 1250,00 

ТВ-тюнер (Пристрій) Android OTT DB240AT Hisense / Android T2 OTT SC7200 Kaon / 

Відеопрогравач DUNE HD TV-171 / Android OTT STB модель SC7230 / Медіаплеєр OzoneHD 4K 

TV (в разі викупу Абонентом) 

1500,00 

Пульт дистанційного керування (ДК) до моделі ТВ-тюнера (Пристрою) Android OTT DB240AT 

Hisense 
550,00 

Пульт дистанційного керування (ДК) до моделі ТВ-тюнера (Пристрою) Android T2 OTT SC7200 

Kaon / Відеопрогравач DUNE HD TV-171 / Android OTT STB модель SC7230 / Медіаплеєр 

OzoneHD 4K TV / Медіаплеєр iNeXT TV3 

100,00 

Пульт універсальний Huayu HL-1340E  100,00 

Кабель HDMI 140,00 

*Додатковий Пакет програм означає Телевізійну послугу, яка (і) замовляється Абонентом додатково до вже 

замовленої та обраної ним Телевізійної послуги в межах одного Особового рахунку і (іі) є такою самою за видом 

Пакету програм.  Підключення додаткового пакету програм необхідно у разі використання більше ніж 2-х 

великих екранів для тарифів «Мінімальний», «Мінімальний (FMC) », Пакет програм «Базовий», «Базовий 

(FMC)», Пакет програм «Комфортний», «Комфортний (FMC)», та використання більше 4-х великих екранів (з 

мінімальною діагоналлю від 20» дюймів (50,8 см)) для тарифів «Максимальний HD», «Максимальний HD 

(FMC)». 

**Для нових абонентів при підключенні діють умови: 

 «Базовий» – перший місяць підключення і наступні 3 календарні місяці зі знижкою 50% - 40 грн./міс;  

 «Комфортний» – перший місяць підключення і наступні 3 календарні місяці зі знижкою 50% - 60 грн./міс;  

 «Максимальний HD» – перший місяць підключення і наступні 3 календарні місяці зі знижкою 50% -         

110 грн./міс;  

 з 5 місяця – регулярна ціна. 

*** Технічна послуга – послуга, яка полягає у наданні Абоненту доступу до Телевізійної платформи Провайдера 

за допомогою ТВ-тюнера (Пристрою). 

3. Кількість каналів у пакетах може змінюватися VIASAT самостійно. 

4. Тарифи діють з 1 жовтня 2019 р. на постійній основі до дати їх  зміни в аналогічному порядку. 

 
 


