Додаток№1
Затверджено Наказом № 852-П від 12.07.2019р.

ТАРИФИ
чинні з 01 серпня по 31 серпня 2019 року*
Частина 1. Послуга доступу до Інтернету; Послуга доступу до Інтернету та Телебачення, для фізичних осіб (для міста Дніпро)

MONOset

MOBIset

MEDIAset

10373

10335

10338

до 102400/102400

до 102400/102400

до 102400/102400

не обмежено

не обмежено

не обмежено

Обсяг споживання інформації (трафіку, мобільний
Інтернет), на 30 календарних днів, Мбайт

-

10000

10000

Пакети телепрограм за ІР-протоколом

-

-

Пакет телепрограм
MEDIAset

Кількість пристроїв для мобільного додатку «INJOY
ТV»

-

-

2

109,00

129,00

149,00

Наповнення тарифу
Код тарифу
Швидкість до Інтернету фіксованого зв’язку
Кбіт/сек.
Обсяг трафіку, включений до тарифного плану,
Мбайт доступу до Інтернету фіксованого зв’язку

Вартість тарифного плану, грн/30 календарних
днів, грн.

Частина 2. Додаткові послуги
Код

Назва додаткової послуги

Одне замовлення

Вартість додаткової послуги, грн.

10339

Football HD

30 днів

89,00

10340

Kids

30 днів

20,00

10341

Educational

30 днів

20,00

10342

Films & TV show

30 днів

20,00

10124

Додаткова послуга " VOICEset 50 min"

Обсяг хвилин на дзвінки в мережі lifecell та на
інші мережі по Україні /30 календарних днів
50хв.

10129

Додаткова послуга "VOICEset 125 min"

125хв.

50,00

10130

Додаткова послуга "VOICEset 250 min"

250хв.

75,00

Код

Назва додаткової послуги

Вартість додаткової послуги, грн.
25,00

10121

Додаткова послуга " Extra 1 GB"

Обсяг споживання інформації (трафіку,
мобільний Інтернет), на 30 календарних днів,
Мбайт
1000 Мбайт

10122

Додаткова послуга " Extra 3 GB "

3000 Мбайт

70,00

10123

Додаткова послуга " Extra 6 GB "

6000 Мбайт

90,00

Код

Назва додаткової послуги

Вартість додаткової послуги, грн.
35,00

Загальні примітки:
1.
2.
3.
4.
5.

Доступ Абонента до Послуги доступу до Інтернету або Послуги доступу до Інтернету та Телебачення здійснюється за попередньою оплатою (плата за тарифним планом) та надається
за умови наявності на особовому рахунку Абонента на початок розрахункового періоду, визначеного Тарифним планом, суми не менше передбаченого розміру плати за тарифним
планом та додаткових послуг
Замовлення та надання додаткових послуг окремо від Послуги доступу до Інтернету або Послуги доступу до Інтернету та Телебачення не здійснюється. Додаткові послуги коди:
10339, 10340, 10341, 10342, 10121-10124, 10129, 10130 – доступні для замовлення до Послуги доступу до Інтернету та Телебачення (MEDIAset).
Додаткова послуга Films & TV show включає – надає доступ до бібліотеки фільмів («Фільми») в режимі «онлайн» з екрану мобільного пристрою та доступ до переліку телепрограм
Films & TV show. Період користування додатковою послугою Films & TV show становить 30 календарних днів з моменту активації послуги.
Тарифний план 10338 MEDIAset включає доступ до перегляду бібліотеки футбольних матчів Ліги Чемпіонів/Ліги Європи («Футбол+») з екрану мобільного пристрою, в режимі
«онлайн» та доступ до переліку телепрограм MEDIAset.
Згідно умов тарифного плану 10338 та Додаткових послуг 10339, 10340, 10341, 10342 одночасний перегляд можливий не більше ніж для 2 пристроях.

6.

Зміна параметрів надання Послуги доступу до Інтернету або Послуги доступу до Інтернету та Телебачення:
6.1 Надання до Послуги доступу до Інтернету або Послуги доступу до Інтернету та Телебачення скорочується, якщо на початок розрахункового періоду на особовий рахунок
Абонента не внесено у повному обсязі плату за тарифним планом та додаткових послуг.
6.2. Відновлення параметрів послуги після призупинення відбувається протягом 1 (однієї) години після надходження на Особовий рахунок Абонента коштів у повному обсязі розміру
плати за тарифним планом, а у разі відсутності можливості в строк, що не перевищує двох робочих днів.
7. Провайдер має право в односторонньому порядку та за умови дотримання процедур, встановлених законодавством та умовами Публічного Договору про надання телекомунікаційних
послуг встановлювати та змінювати тарифи на свої послуги. Строк дії тарифів з 01 серпня по 31 серпня 2019 року.
*7.1. У випадку, якщо за 7 календарних днів до моменту закінчення строку дії тарифних планів Провайдер не повідомить у порядку передбаченому умовами Публічного Договору
про надання телекомунікаційних послуг про зміни, дія Тарифів продовжується на той самий строк на тих самих умовах.
8. Тарифікація Послуги мережами рухомого (мобільного) зв’язку забезпечується та здійснюється Оператором за правилами встановленими та зазначеними оператором на сайті
https://www.lifecell.ua/uk/pidtrimka/legal-info-uk/.
9. Тарифікація додаткової послуги, коди: 10121 – 10124, 10129, 10130 забезпечується та здійснюється Оператором за правилами встановленими та зазначеними оператором на сайті
https://www.lifecell.ua/uk/pidtrimka/legal-info-uk/. Обсяг хвилин надається на дзвінки виключно на мережі Lifecell та інших операторів по Україні.
10. Вартість тарифного плану 10373 складає: 90,83 грн (без ПДВ), 18,17 грн (ПДВ), 109,00 грн (з ПДВ); тарифного плану 10335 складає: 107,50 грн (без ПДВ), 21,50 грн (ПДВ), 129,00
грн (з ПДВ); тарифного плану 10338: 124,17 грн (без ПДВ), 24,83 грн. (ПДВ), 149 грн (з ПДВ);
Вартість додаткової послуги 10339 складає: 57,50 грн (без ПДВ), 11,50 грн (ПДВ), 69,00 грн. (з ПДВ); додаткової послуги 10340: 16,67 грн (без ПДВ), 3,33 грн (ПДВ), 20,00 грн. (з
ПДВ); додаткової послуги 10341: 16,67 грн (без ПДВ), 3,33 грн (ПДВ), 20,00 грн. (з ПДВ); додаткової послуги 10342: 16,67 грн (без ПДВ), 3,33 грн (ПДВ), 20,00 грн. (з ПДВ), 10121
складає: 27,44 грн (без ПДВ), 5,50 грн (ПДВ), 2,07 грн (Пенсійного збору), 35,00 грн. (з ПДВ); додаткової послуги 10122: 54,88 грн (без ПДВ), 10,99 грн (ПДВ), 4,12 грн (Пенсійного
збору), 70,00 грн. (з ПДВ); додаткової послуги 10123: 70,56 грн (без ПДВ), 14,13 грн (ПДВ), 5,31 грн (Пенсійного збору) 90,00 грн. (з ПДВ); додаткової послуги 10124: 19,60 грн (без
ПДВ), 3,93 грн (ПДВ), 1,47 грн (Пенсійного збору), 25,00 грн. (з ПДВ), додаткової послуги 10129: 39,20 грн (без ПДВ), 7,85 грн (ПДВ), 2,95 грн (Пенсійного збору), 50,00 грн. (з ПДВ);
додаткової послуги 10130: 58,80 грн (без ПДВ), 11,78 грн (ПДВ), 4,43 грн (Пенсійного збору), 75,00 грн. (з ПДВ).

Додаток №3
Затверджено Наказом №387-П від 29.03.2019р.

ТАРИФИ на Сервісні послуги
чинні з 04 квітня по 04 травня 2019 року*
1. ТАРИФИ ДО ВИДАЧІ КАРТКИ
Код

IJ_1

Тип картки

SIM карта (Lifecell)

Кількість/шт

1 шт.

Вартість за одиницю
без ПДВ

ПДВ

з ПДВ

8,33

1,67

10,00

2. ТАРИФИ ТА УМОВИ НАДАННЯ СЕРВІСНИХ ПОСЛУГ (ПІДКЛЮЧЕННЯ/ПОВТОРНОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ)
Перелік умов з підключення

Вартість грн./з
ПДВ

1. Виїзд фахівця для доставки матеріалів і оформлення документів.
2. Підключення абонентського відгалуження до будинкової розподільної

мережі з прокладанням кабелю та його кріплення.
3. Армування абонентського кабелю роз'ємами.
4. Налаштування доступу до мережі Інтернет за допомогою кінцевого
абонентського обладнання (ПК/ноутбук) та демонстрація послуги.
5. За необхідністю: пробивання у стіні 1 отвору.
Перелік умов з підключення з повторним підключенням

300,00

Код та назва
Сервісної послуги

IJ_SP_1
Умови з підключення до
Інтернету/Інтернету та
Телебачення

Вартість грн./з
ПДВ

Код та назва
Сервісної послуги

170,00

IJ_PP_1
Умови
з повторного
підключення
до
Інтернету / Інтернету та
Телебачення

1. Виїзд фахівця для доставки матеріалів і оформлення документів.
2. Підключення абонентського відгалуження до будинкової розподільної

мережі з прокладанням кабелю та його кріплення, армування
абонентського кабелю роз'ємами.
3. Налаштування доступу до мережі Інтернет за допомогою кінцевого

абонентського обладнання (ПК/ноутбук) та демонстрація послуги.

4. За необхідністю: пробивання у стіні 1 отвору.
Вартість сервісних послуг складає: (код IJ_SP_1) 250,00 грн (без ПДВ), 50,00 грн (ПДВ), 300,00 грн (з ПДВ); (код IJ_PP_1) 141,67,00
грн (без ПДВ), 28,33 грн (ПДВ), 170,00 грн (з ПДВ)
3. ОБ'ЄМ МАТЕРІАЛІВ З ПІДКЛЮЧЕННЯМ

3.1. Об'єм матеріалів відповідно умови з підключенням

Кабель UTP, м
Кліпси або стяжки для кріплення
кабелю, шт. на 1
RJ-45, шт.
scotchlock, шт.

До 100
До 4

Загальні примітки умов з підключення:

IJ_SP_1

До 2
4

3.2. Об'єм матеріалів відповідно до умов з повторним підключенням

Кабель UTP, м
Кліпси або стяжки для кріплення
кабелю, шт. на 1
RJ-45, шт.
scotchlock, шт.

Код

Код

До 10
До 4
До 2
4

IJ_PP_1

Вид Сервісної послуги

Підключення
послуги
доступу до Інтернету
/
Інтернету та
телебачення
Вид Сервісної послуги

Підключення послуг з
повторного
підключення
до
Інтернету / Інтернету
та телебачення

1. Тарифи Сервісних послуг для фізичних осіб застосовуються в місті: Дніпро.
2. Сервісні послуги включають зазначений у назві послуги комплекс Сервісних послуг.
3. Під час підключення абонентського відгалуження до будинкової розподільної мережі у вартість підключення входить об’єм матеріалів вказаних в п.3.1 або п. 3.2 відповідно до
виду Сервісної послуги.
4. Сервісні послуги передбачають виїзд фахівця та виконання зазначених робіт за місцем надання послуги. Вартість Сервісних послуг сплачується згідно даних Тарифів.
5. Надання Сервісних послуг не включає будь-які матеріали, обладнання або програмне забезпечення.
*У випадку, якщо за 7 календарних днів до моменту закінчення строку дії Тарифів на Сервісні послуги Провайдер не повідомить у порядку передбаченому умовами Публічного
договору про надання телекомунікаційних послуг про зміни, дія Тарифів на Сервісні послуги продовжується на той самий строк на тих самих умовах

