ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОС-КОМПЮТЕР»
НАКАЗ № 60/В
Місто Бурштин

01 жовтня 2014 р.

Про встановлення тарифів на телекомунікаційні послуги
З метою встановлення тарифів (тарифних планів) на телекомунікаційні послуги
КОМП'ЮТЕР»

ТОВ «БІОС-

Н А К А З У Ю:

1. Починаючи з 01.11.2014 р., ввести в дію тарифи згідно з умовами, встановленими цим Наказом,
для надання телекомунікаційних послуг (надалі - Послуги) індивідуальним абонентам (споживачам), що
обслуговуються на умовах передоплати.
Якщо в наказі не зазначено інше, то всі зазначені в наказі суми, вважаються встановленими з
урахуванням ПДВ

2. Тарифи
2.1. Тарифні плани для індивідуальних абонентів (фізичні особи)

Назва тарифного плану

Швидкість
доступу до
Інтернет,
Мбіт/с

Включений
обсяг
трафіку,
Гбайт

Тариф (з
урахування
ПДВ (30
днів)*

5М

5 Мб/с

необмежений

120 гр

20М

20 Мб/с

необмежений

150 гр

50М

50 Мб/с

необмежений

170 гр

70М

70 Мб/с

необмежений

200 гр

*У рахунок оплат тарифного плану споживачу надається реальна динамічна IP-адреса.
2.2. Додаткові послуги:
Назва

Од. виміру

Вартість (з
урахуванням
ПДВ)

30
календарних
днів

20

Зміни тарифу більш одного разу на місяць
Призупинення послуги доступу до мережі Інтернет*
Підключення до послуги доступу в інтернет для індивідуальних
абонентів

150

Підключення до послуги доступу в інтернет для корпоративних
абонентів

250

Налаштування роутера

50

Діагностика ПК

50

Налаштування програмного забезпечення

120

Призупинення надання послуг

30

Антивірус

60

*Послуга надається загальним строком не більше ніж на 90 календарних днів протягом
календарного року

3. Здійснюючи оплати, абонент замовляє та отримує можливість використання встановленого обсягу
телекомунікаційних послуг (далі – Пакет послуг), обсяг та умови використання яких визначаються згідно
з відповідними положеннями цього Наказу.
4. Тариф діють на адміністративній території с.Боднарів Калуського району Івано-Франківської
області
5. Забезпечення оприлюднення встановлених цим наказом умов тарифів відповідно до вимог
законодавства покласти на директора Березовського В.Л.
6. Виконання цього Наказу покладаю на інженера Редькіна С.В.,з цією метою його уповноважено
довести цей наказ та необхідність його чіткого та своєчасного виконання до відома відповідних
працівників Товариства.
7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор
ТОВ «БІОС-КОМП'ЮТЕР»

________________

Березовський В.Л.

