
Дійсні з 01.012017. до 01.06.2017.

ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ ТЕЛЕБАЧЕННЯ 

ДОМАШНЄ ТЕЛЕБАЧЕННЯ Belcom IPTV+ OTT
№ ID Назва послуги Термін дії діб Вартість 

гривень
Опис послуги

Підключення 1 250,0 Підключення до телемережі Belcom передбачає наступні роботи: Налаштування та підключення телевізійної приставки 
STB MAG-250 до телевізова користувача AV-кабелем; Переналаштування абонентського роутеру для роботи з 
телемережею; Демонстрація працездатності замовленої послуги; Консультація по роботі з STB MAG-250.

Підключення (Акція діє 
до 30.06.2017р.)

1 1,0 Підключення до телемережі Belcom передбачає наступні роботи: Налаштування та підключення телевізійної приставки 
STB MAG-250 до телевізова користувача AV-кабелем; Переналаштування абонентського роутеру для роботи з 
телемережею; Демонстрація працездатності замовленої послуги; Консультація по роботі з STB MAG-250. (Акція діє до 
30.06.2017р.)

Телевізійна приставка 
STB MAG-250

1 1399,0 Підключення до телемережі Belcom передбачає наявність у користувача телевізійної приставки STB MAG-250 , вказана 
вартість даного пристрою може змінюватись в залежноті від зміни вартості  пристроїв у постачальника.  

1 ЕКОНОМ 30 29,0 До складу телевізійного пакету ЕКОНОМ входить: 1. послуга "Belcom IPTV" - включає в себе  54 телевізійних канала,  архів телепрограм 
(3 доби), послуга "пауза"+"перемотка", Youtube, телеканали  Футбол 1 та Футбол.  2.  Послуга "ОТТ Трініті"  - включає 73 телевізійних 
канала. Кількість телевізійних каналів та їх перелік може змінюватись.

2 БАЗОВИЙ 30 47,0 До складу телевізійного пакету БАЗОВИЙ входить: 1. послуга "Belcom IPTV" - включає в себе  54 телевізійних канала,  архів телепрограм 
(3 доби), послуга "пауза"+"перемотка", Youtube, телеканали  Футбол 1 та Футбол.  2.  Послуга "ОТТ Трініті"  - включає  109 телевізійних 
каналів. Кількість телевізійних каналів та їх перелік може змінюватись.

3 СТАНДАРТ+HD 30 65,0 До складу телевізійного пакету СТАНДАРТ+HD входить: 1. послуга "Belcom IPTV" - включає в себе  54 телевізійних канала,  архів 
телепрограм (3 доби), послуга "пауза"+"перемотка", Youtube, телеканали  Футбол 1 та Футбол.  2.  Послуга "ОТТ Трініті"  - включає 141 
телевізійних канал. Кількість телевізійних каналів та їх перелік може змінюватись.

4 МАКСИМУМ+НD 30 95,0 До складу телевізійного пакету МАКСИМУМ - HD входить: 1. послуга "Belcom IPTV" - включає в себе  54 телевізійних канала,  архів 
телепрограм (3 доби), послуга "пауза"+"перемотка", Youtube, телеканали  Футбол 1 та Футбол.  2.  Послуга "ОТТ Трініті"  - включає 155 
телевізійних каналів. Кількість телевізійних каналів та їх перелік може змінюватись.

Якщо Ви залишили заявку на підключення до телемережі та обрали один з тарифних пакетів послуги Belcom IPTV, тоді Вам необхідно оплатити 
рахунок надісланий на Вашу електронну пошту, яку Ви вказали при оформленні підключення.

Підключення до телемережі Belcom передбачає наступні роботи:
Налаштування та підключення телевізійної приставки STB MAG-250 до телевізова користувача AV-кабелем;
Переналаштування абонентського роутеру для роботи з телемережею;
Демонстрація працездатності замовленої послуги;
Консультація по роботі з STB MAG-250.
Ви можете замовити додаткові роботи, що оплачуються окремо. При необхідності підключитись кабелем HDMI користувач замовляє та оплачує окремо. 
Ознайомитися з переліком додаткових послуг та товарів Ви можете на сторінці "Додаткові послуги".
Для підключення телемережі Ви маєте бути абонентом телекоммунікаційної мережі Belcom або партнерів та мати роутер який підтримує послугу IPTV, 
телевізійну приставку MAG-250 які ви також можете замовити на сторінці "Додаткових послуг"

Увага! Послуга Belcom IPTV надається лише при позитивному балансі інтернет рахунка.

Опис пуслуг та базові  
умови підключення

ДОМАШНЄ ТЕЛЕБАЧЕННЯ

0 800 500 708


