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1. CepBicHi послуги

1.1 Стандартне пiдключення Абонентського
обладнання до мережi IHTepHeT за технологiсю
GPON з обладнаННяМ (.моrта* абонентського вiдводу

оптичного кабелю, абонентський термiнал, початкове

налаштування одного комп'ютера./роутера Абонента i введення

кабелю вiдкритим способом з фасалу або пiл'iзлу довжиною не

бiльше l0 MeTpiB в примiщення Абонента (проклалка кабелю по

примiщенню в BapTicTb пiдключення не входить, BapTicTb

onr""ro.o кабелЮ понад l0 м сплачуетьсЯ згiдно Прайс-листу ),

Пiдключення вiдбувасгься пiсля укладання ,Д,оговору та

зарirхування на розрахунковий рахунок Оператора грошових

коштiв.

Посл. 850,00

|.2 Стандартне пiдключення Абонентського
обладнання до мережi IHTepHeT за технологi€ю
GPON беЗ ОбЛаДНЕlнНЯ (монтаж абонентськогq giдвод}

оптичного кабелю, абонентський термiнал надаеться в

безкоштовне користування i пiдлягас поверненню оператору

пiсля закiнчення TepMiHy лiт Щоговору, початкове налаштування

одного комп'ютера/роутера Абонента i введення кабелю

вiдкритим способом з фасалу або пiд'iзду довжиною не бiльше

l0 MeTpiB в примiщення Абонента (проклалка кабелю по

примiщенню в BapTicTb пiдключення не входить, BapTicTb

onr".rroao кабелЮ понад l0 м сплачуетьсЯ згiдно Прайс,листу ),

Пiдключення вiлбувасгься пiсля укладання .Щоговору та

зарахування на розрчlхунковий рахунок Оператора грошових

коштiв,

Посл, 450,00

1.3 Акцiйне пiдключення Абонентського
обладнання до мережi IHTepHeT за технологiею
GPON з обладнанНЯМ (монтаж абонентського вiдводу

оптичного кабелю, абонентський термiнал, початкове

налаштування одного комп'ютера/роутера Абонента i введення

кабелю вiдкритим способом з фасалу або пiл'iълу довжиною не

бiльше 10 MeTpiB в примiщення Абонента (проклалка кабелю по

примiщенню в BapTicTb пiдключення не входить, BapTicTb

оптичного кабелю понад l 0 м сплачуеться згiлно Прайс-лц9]у ),

Посл. 401,00

|.4 Акцiйне пiдключення Абонентського
обладнання до мережi IHTepHeT за технологiсю
GPON без обладн€tННЯ (монтаж абонентського вiдволу

оптичного кабелю, абонентський термiнал надаеться в

безкоштовне користування i пiдлягае поверненню оператору

пiсля закiнчення TepMiHy лii .Ц,оговору, початкове нчl,,Iаштування

одного комп'ютера./роутера Абонента i введе

Посл. 1,00



вiдкритим способом з фасаду або пiд'iзду довжиною не бiльше
l 0 MeTpiB в примiцення Абонента (проклалка кабелю по
примiщенню в BapTicTb пiдключення не входить, BapTicTb
оптичного кабелю понад 10 м сплачуеться згiдно Прайс-листу )

1.5 Статична IР-алреса Посл. 20,00

1.6 Виiзд фахiвця Посл. 50,00

1.7 Виiзд фахiвця термiновий Посл. 200,00

18 ,Щемонтаж, монтаж кабеля (за 1 метр) Посл. l0,00

1.9 Сверллiння oTBopiB в cTiнi (за l oTBip) Посл. 30,00

1.10 Налаштування програмного забезпечення
для використання послуги доступу до
мережi IHTepHeT, електронноi поштовоi
скриньки, н€Lпаштування Web - браузера,
супутнього програмного забезпечення
(одне робоче мiсце)

Посл. 50,00

1.1l Налаштування роутера Посл. 50,00

|.l2 Встановлення й налаштування мережевоi карти
з установкою драйвера i налаштуванням
доступу в IHTepHeT( без урахування BapTocTi
мережевоi карти)

Посл. 50,00

1.13 Налаштування додаткових пристроiв (за 1

пристрiй)
Посл. 20,00

1.14 Налаштування ОТТ приставки ( встановлення
додатку. оновлення. створення аккаунту)

Посл. 100,00

1.15 На,rаштування Smart ТV абонента
(налаштування ТV, пiдключення до iHTepHeTy,
створення аккаунта, встановлення додаткiв та ix
оновлення, пiдключення ТВ до роутера)

Посл. 350,00

1.16 Обтиск кабелю "кручена пара" Посл. 10,00

|.1,7 Зварювання оптичного кабелю Посл. 80,00

1.18 Монтаж розетки RI-45 Посл. 80,00

,, Матерiали

2.1 оптический кабель FinMark FТТНххх-SМ-
02lFlex

м 3,00

2.2 Кабель вита пара UTP САТ 5е 4Р 0,50 мм ССА
(внутрiшнiй)

м 6,00

2.з Кабель вита пара UTP САТ5е внутрiшнiй
(мiдь)

м 15,00

2.4 Конектор для крученоi пари RJ-45 шт 5,00



2.5 SC патч-корд (1м) Шнури поставляються

довжиною 1, 3, 5 м або буль-якоi iншоi довжини
на замовлення.

шт 70,00

2,6 Шт 50,00

2;7 Блок живлення 12вl9в Шт 80,00

3. Обладнання

3.1 СРОШ Оt lU-оптичний мережевий термiншr

(ONU) новий (гарантiя 1 р.)
GPON ONU - оптичний мережевий термiнал
(ONU) б/у (гарантi" 3 MiL

Шт

шт

400,00

200,00

5.Z Маршрутизатор TP-Link Аrсhе Аб шт 1500,00

J.J Маршруr"затор TP-Link Аrсhе С20 шт 900,00

з.4 Маршруr"затор TP-Link TL-WR850N шт 550,00

3.5 Медiаплеер inext ТV4 Шт 1000.00

3.6 Мережева карта Tp-Link 10/100 Шт 200.00

3,1 Mepe*e"u карта Tp-Link 1049q4!9q Шт 500"00

Розетка RJ-45


