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ЗАТВЕРДЖЕНО: 

ДИРЕКТОР ТОВ «САППОРТ.УА» 

__________________________ /Кірій Є.В./ 

«25» листопада 2019 року 

ДОДАТОК №2 

ДО ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ 

(ВИКОНАННЯ РОБІТ) 

Перелік  

додаткових супутніх послуг (робіт),  

які Виконавець надає (виконує) за Договором 

Замовник має право замовити, а Виконавець, в такому разі, приймає на себе 

зобов’язання надати (виконати) додаткові супутні послуги (роботи), що передбачені 

цим Додатком до Договору за наступними цінами: 

П/Н НАЙМЕНУВАННЯ 

 

ЦІНА 

(в грн з ПДВ 

за одиницю) 

1 ЗАГАЛЬНІ ПОСЛУГИ (РОБОТИ) 

1.1. Виїзд в межах населеного пункту1 150,00 

1.2. Виїзд за межі міста1, 2 15,00 за 1 км 

1.3. Попередній огляд місця виконання робіт3 150,00 

1.4. Сервісний виїзд для усунення поломки3 200,00 
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2. ПОСЛУГИ (РОБОТИ) ЩОДО ТЕЛЕВІЗОРІВ3 

2.1 Налаштування SMART ТV 200,00 

2.2 Підвіс ТV на кронштейн 350,00 

2.3 Збірка AV / PC меблів, встановлення AV-тумби 400,00 

3. ПОСЛУГИ (РОБОТИ) ЩОДО ІТ ТЕХНІКИ3 

3.1. Діагностика комп'ютера 200,00 

3.2. Лікування від вірусів 200,00 

3.3. Налаштування ПК / Ноутбука 200,00 

3.4. Налаштування  друку Принтеру/БФП 250,00 

3.5. Налаштування Wi-Fi 250,00 

3.6. Встановлення Windows 250,00 

3.7. Підключення додаткового пристрою 100,00 

1 Перелік населених пунктів, в межах яких Виконавець надає послуги (виконує 

роботи) визначений в Додатку №3. Вартість виїзду не включає в себе вартість 

додаткових послуг (робіт) та матеріалів, що сплачуються окремо, згідно тарифів 

визначених вище. 

2 Відстань вираховується від межі населеного пункту де був укладений Договір до 

погодженого з Замовником населеного пункту. Для підрахунку відстані 

використовуються будь-які картографічні дані, в тому числі дані Інтернет-ресурсів 

таких як, сервіси "Google" чи "Яндекс" (якщо картографічні дані суперечать одні 

одним, то надається перевага найбільш пізній версії карт, а якщо дати карт 

співпадають, то вибирається варіант на користь Замовника). У випадку, якщо при 

підрахунку відстані до погодженого Сторонами населеного пункту буде визначено не 

ціле (кругле) число, то округлення в такому випадку проводиться в сторону меншого 

цілого числа, тобто, - на користь Замовника (наприклад, при відстані 2,5 км, для 

підрахунку береться 2 км). Замовником оплачується вартість проїзду в одну сторону. 
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3 Вартість додаткових послуг (робіт) та матеріалів не включає в себе вартість виїзду, 

що сплачується окремо, згідно тарифів визначених вище. 


