ЗРАЗОК
Оригінал знаходиться в офісі у Провайдера, діє з 07.11.2022 р.

Додаток 1 до Публічного абонентського договору на надання телекомунікаційних послуг
(редакція від 07.11.2022 р.)

ПРЕЙСКУРАНТ
Інтернет і IPTV
Монтаж, матеріали і обладнання
Послуги виконують ФОП

Найменування матеріалів та
обладнання

Одиниця
виміру

Вартість,
грн.

Примітка

При підключенні к оптичній мережі FTTB - оптичний кабель в багатоповерховий будинок і кабель «кручена
пара» до Абонента
В вказану суму включена вартість робіт з укладання
Підключення
99

кабелю загальною довжиною до
50 м від вузла Провайдера до обладнання абонента.
Первинне базове налаштування роутера/телевізора за
1 копійку!*
В вартість робіт НЕ входить монтаж кабелю у стіни,
підлогу, стелю, плінтуси, переміщення меблів.

1

При замовленні абонентом додаткових послуг з
Кабель UTP (мережа всередині
1 метр
15
монтажу кабелю
приміщення)
При підключенні к оптичній мережі FTTН/xPON - оптичний кабель від точки підключення в мережу
Провайдера до конвертера/термінала Абонента в приміщенні абонента

Підключення (багатоповерхова жила
будова)

299

У вказану суму включена вартість робіт з укладання
від розподільчого боксу Провайдера до
обладнання абонента.
Первинне базове налаштування роутера/телевізора для
перегляду OmegaTV за 1 копійку!*
В вартість робіт НЕ входить монтаж кабелю у стіни,
підлогу, стелю, плінтуси, переміщення меблів, свердління
отворів.

Підключення (приватний сектор)

499

У вказану суму включена вартість робіт з укладання кабелю
від розподільчого боксу Провайдера до земельної ділянки
абонента. Роботи з укладання кабелю по земельній ділянці
абонента оплачуються додатково по 8 грн./метр.
Первинне базове налаштування роутера/телевізора для
перегляду OmegaTV за 1 копійку!*
В вартість робіт НЕ входить монтаж кабелю у стіни,
підлогу, стелю, плінтуси, переміщення меблів, свердління
отворів.

2

ОКТ-Д - Кабель з центральним оптичним модулем,
діелектричний самонесучий, 1 волокно, поліетилен
високої щільності, два силових елемента. FTTН01 Полегшений кабель, розмір 2 х 5,3 мм, LSZH оболонка, 1
волокно, дві стальні зміцнюючі проволоки.
* первинне базове налаштування роутера виконується на моделях зі стандартною прошивкою виробника. Налаштування професійного обладнання
(виробники Mikrotik, Cisco) оплачується додатково.
* під первинним налаштуванням телевізора слід розуміти встановлення додатку для забезпечення роботи сервісу "Omega TV" при замовленні
абонентом послуги IP телебачення.

Кабель ОКТ-Д або FTTН01

1 метр

10

GPON/EPON ONU термінал

1 шт.

499

Блок живлення для терминалів ONU
окремо

1 шт.

150

Медіаконвертер с блоком живлення

1 шт.

499

Блок живлення для медіаконвертера
окремо

1 шт.

150

Мінібокс

1 шт.

50

½ патчкорда (половина)

1 шт.

50

(або аналоги)

3

Обладнання і матеріали, необхідні для
монтажу або ремонту оптичної лінії,
що належить Абоненту

Однодіапазонні WiFi маршрутизатори 100 мбіт

4.1

Mercusys MW305R

1 шт.

749

TP-Link TL-WR 841 N

1 шт.

899

MikroTik hAP Lite TC

1 шт.

999

1 шт.

4 999

TP-LINK Archer C 20

1 шт.

999

TP-LINK Archer C 24

1 шт.

1 049

MikroTik hAP ac Lite tower

1 шт.

1 999

Mercusys AC12G

1 шт.

1399

TP-Link Archer C6

1 шт.

2100

MikroTik hAP ac2

1 шт.

2 899

2 шт.

2399

Однодіапазонні WiFi маршрутизатори 1000 мбіт
4.2

MikroTik RB2011UiAS-2HnD-IN

Дводіапазонні WiFi маршрутизатори 100 мбіт

4.3

й одного ПК.

Дводіапазонні WiFi маршрутизаторы 1000 мбіт

4.4

4.5 Адаптер Powerline TP-Link TL-PA7017KIT
4.6

5

WiFi Router - бездротовий маршрутизатор.
Налаштування: доступ в Інтернет самого роутера
Налаштування зв’язку між роутером та
іншим обладнанням Абонента
можливе за погодженням між замовником та
представником Провайдера.
Первинне базове налаштування безкоштовне.

Ви можете замовити будь який роутер, точку доступу чи будь-яке
інше мережеве обладнання, звернувшись до нас із запитом.

IPTVприставка

OmegaBox 2

1 шт.

1299

IPTV
приставка +
VIP HD

OmegaBox 2

1 шт.

1799

Налаштування Set-top-box

1 шт.

120

Комутатор TP-LINK TL-SF 1005d

1 шт.

499

Комутатор TP-LINK TL-SF 1008d

1 шт.

599

Акційна пропозиція – приставка OmegaBox 2 та
підписка на тариф VIP HP на 12 місяців!
Під налаштуванням слід розуміти встановлення додатку
для забезпечення роботи сервісу "Omega TV" при
замовленні абонентом послуги IP телебачення

1.

Усунення несправностей, які не пов’язані з діяльністю Провайдера, оплачується Абонентом окремо. Всі матеріали, які є складовими мережі Абонента
(в тому числі і кабель від комп’ютера абонента до місця підключення до мережі Провайдера), оплачуються Абонентом і надалі є його власністю.

2.

Необхідність додаткових робіт і їх вартість обговорюються Абонентом і представником Провайдера на місці. Після досягнення домовленості, оплату
за матеріали і додаткові послуги представник Провайдера приймає на місці при встановленні абонентського обладнання або виконанні робіт.

3.

Блоки живлення для пристроїв не є гарантійним обладнанням.

ЗРАЗОК
Оригінал знаходиться в офісі у Провайдера, діє з 07.11.2022 р.

Додаток 2 до Публічного абонентського договору на надання телекомунікаційних послуг (редакція від 07.11.2022 р.)

ПРЕЙСКУРАНТ
Інтернет і IPTV
Монтаж, матеріали і обладнання
Послуги виконують ФОП

Найменування послуги
1

Вартість,
грн.

Приїзд майстра до дому за викликом абонента
150

2

Повторний приїзд майстра додому за викликом
абонента

3

Діагностика обладнання і мережі абонента

50

4

Очікування майстра (за кожні 30 хвилин
очікування)

50

Найменування послуги
(послуги надаються додатково до послуги «приїзд
майстра»)

5

З’єднання (зварювання) оптичного волокна

6

Вимір рефлектометром

7

Відновлення працездатності оптичного
абонентського кабелю

8

Монтаж (кріплення) кабелю

9

Демонтаж абонентського кабелю

10

+ 100

Примітка

Виїзд майстра к абоненту для виконання робіт в
приміщенні (на ділянці) абонента (регламент - до однієї
години, кожна наступна - 100 грн./година).
+ до вартості приїзду в разі відсутності абонента вдома в
обумовлений час при приїзді майстра за першим
викликом.
У разі, якщо виникає необхідність
встановити причину некоректної роботи
обладнання та/або мережі абонента.
Очікування представника Провайдера – відсутність
можливості провести замовлені роботи з вини замовника

Одиниця
виміру

Вартість,
грн.

1 шт.

100

2 та
більше,
за кожне

50

1 шт.

50

Примітка

300

У разі пошкодження третіми особами,
або внаслідок стихійних лих

1 метр

10

в приміщенні та/або на території
Абонента

1 метр

5

Свердління отвору

1 шт.

60

11

Монтаж розетки

1 шт.

60

Якщо розетка надана Абонентом

12

Монтаж (заміна) конектора RJ-45

за перший

50

+ 30 за кожний наступний конектор

13

Налаштування OMEGATV-IPTV
на Smart-телевізорах

один
телевізор

120

під налаштуванням телевізора слід
розуміти встановлення додатку для
забезпечення роботи сервісу "Omega
TV" при замовленні абонентом послуги
IP телебачення

14

Налаштування роутера (окрім MikroTik)

Налаштування обладнання виробника MikroTik
(послуги надаються додатково до послуги «приїзд
майстра»)

15

1 шт.

120

Вартість
грн.

Базове налаштування роутера

300

Переадресація портів (Port Forwarding)

200

Налаштування правила Firewall

200

Базове налаштування HotSpot

400

Налаштування CAPsMAN контролера

1000

Повторне або первинне налаштування роутера
абонента

Для мережі не більш 4-х пристроїв
(налаштування контролера – 400 грн. за кожну
точку доступу + 100 грн. (від 1 до 3)

1. Усунення несправностей, які не пов’язані з діяльністю Провайдера, оплачується Абонентом окремо. Всі матеріали, які є складовими мережі Абонента (в
тому числі і кабель від комп’ютера абонента до місця підключення до мережі Провайдера), оплачуються Абонентом і надалі є його власністю.
2. Необхідність додаткових робіт і їх вартість обговорюються Абонентом і представником Провайдера на місці. Після досягнення домовленості, оплату за
матеріали і додаткові послуги представник Провайдера приймає на місці при встановленні абонентського обладнання або виконанні робіт.

