ДОГОВІР № __________
про надання послуг

м. Чернівці

«_______»________________20

р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Телекомінформ» (надалі – Операто), в особі директора ТОВ «Телекомінформ» Туліна Костянтина Михайловича, який діє на підставі Статуту,
з однієї сторони, і Фізична особа ______________________________________________________________ (надалі - Абонент), з іншої сторони, разом іменуються «Сторони», а кожна
окремо – «Сторона» уклали цей договір про надання послуг (надалі – Договір) про наступне.
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
Оператор надає Абоненту послуги (надалі – Послуги), а Абонент зобов’язується
оплачувати їх відповідно до умов Договору.
1.2.
Послуги, які Абонент одержує й оплачує відповідно до Договору, їх вартість та
характеристики, зазначаються в Додатках до цього Договору. Абонент може
внести зміни в перелік Послуг шляхом підписання нового Додатку до цього
Договору.
2.
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АБОНЕНТА ТА ОПЕРАТОРА
2.1.
Абонент має право:
2.1.1. Замовляти у Оператора додаткові послуги, якщо вони пропонуються
Абоненту.
2.1.2. Письмово повідомляти Оператора про будь-які претензії, пов’язані з
отриманням Послуг.
2.2.
Абонент зобов’язується:
2.2.1. Узгодити з власниками (співвласниками) приміщення, у якому буде здійснено
підключення кінцевого обладнання Абонента, проведення Оператором
необхідних робіт з підключення Абонента до мережі Оператора у визначені у
Договорі дату та час.
2.2.2. Оплачувати Послуги в порядку та строки, передбачені у цьому Договорі.
2.2.3. Проводити звірку розрахунків з Оператором з метою уточнення сум, внесених
авансовим платежем.
2.2.4. Не виконувати модернізацію і/чи програмування обладнання, що може будьяким чином вплинути на тарифікацію Послуг у мережі Оператора чи на
функціонування мережевого обладнання Оператора.
2.3.
Оператор має право:
2.3.1. Змінювати тарифи на Послуги та перелік каналів шляхом оприлюднення
таких змін в ЗМІ або на Інтернет-сайті www.mmds.ua. Інформація про зміну
тарифів оприлюднюється не пізніше ніж за 7 календарних днів до
запровадження таких змін.
2.3.2. У разі порушення Абонентом своїх обов’язків, передбачених Договором,
Оператор має право частково обмежити або повністю припинити надання
Послуг.
2.3.3. Припиняти надання Послуг при повному вичерпанні авансу Абонента на його
особовому рахунку.
2.3.4. Призупиняти надання Послуг на строк не більше 8 (восьми) годин один раз на
місяць з метою проведення профілактичних робіт на мережі Оператора.
2.4.
Оператор зобов’язується:
2.4.1.
Надавати Абоненту Послуги належної якості.
2.4.2.
Забезпечувати правильність обліку та застосування тарифів, відповідно до
обраних Абонентом тарифних планів..
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Надання Послуг здійснюється за попередньою оплатою. При повному
вичерпанні авансу надання Послуг припиняється до наступного поповнення
Абонентом свого особового рахунку.
Абонент самостійно відповідає за правильність і своєчасність зроблених ним
платежів. Суми, помилково зараховані Абонентом на інші рахунки, Оператором
не компенсуються.
Умови оплати Послуг можуть бути деталізовані у Додатках до цього Договору.
4.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання
Договору згідно з чинним законодавством України.
Сторони не несуть відповідальності за невиконання чи неналежне виконання
своїх зобов’язань за Договором внаслідок дії обставин непереборної сили або з
вини іншої Сторони. До обставин непереборної сили належать: війна, страйки,
пожежі, вибухи, повені чи інші стихійні лиха; оголошення ембарго, інші дії чи
бездіяльність органів влади та/або управління України чи інших країн,
підприємств, установ, організацій, які безпосередньо впливають на виконання
Сторонами їх обов’язків. Сторони зобов’язані, не пізніше ніж у 20-ти денний
строк з моменту настання обставин непереборної сили, повідомити одна одну
про настання таких обставин, якщо вони перешкоджають належному виконанню
Договору.
5.
СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
Договір набуває чинності з дня його підписання обома Сторонами і діє до
припинення його однією із Сторін.
Кожна зі Сторін може достроково припинити дію Договору та/або додатку до
нього, письмово попередивши про це іншу сторону за 15 календарних днів.
У випадку не сплати Абонентом щомісячних платежів понад 2 місяці підряд, цей
Договір буде вважатися розірваним. При цьому Абонент не звільняється від
обов’язків, які виникли під час дії Договору (Абонент зобов’язується повернути
обладнання та оплати вартість Послуг з користування обладнання Оператора).
6.
ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним
законодавством України.
Цей Договір складено у двох однакових примірниках по одному для кожної із
Сторін. Підписавши цей Договір Абонент підтверджує отримання свого
екземпляру Договору з усіма Додатками до нього.
Шляхом підписання цього Договору Абонент надає згоду Оператору на обробку
особистих персональних даних, які надаються Абонентом Оператору під час
підписання цього Договору, з метою обробки таких даних в білінговій системі
Оператора, надіслання повідомлень про Послуги, підготовки відповідно до
вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з
питань надання телекомунікаційних і/або програмних послуг.Крім цього, своїм
підписом Абонент підтверджує, що повідомлений/а (без додаткового
письмового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист
персональних даних».

Абонент та Оператор мають інші права та обов’язки, визначені чинним
законодавством України.
3.
ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ
Вартість Послуг зазначається у Додатках до Договору.
7. АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ, ПІДПИСИ СТОРІН

П.І.Б. АБОНЕНТ:
Заповнювати акуратно
друкарськими літерами.
У кожному квадратику
одна літера.
Серія
Виданий

№

паспорту

року

Дата народження

Ідентифікаційний код №
Адреса фактичного місця проживання та юридична (адреса реєстрації ): індекс

Контактні
телефони
ОПЕРАТОР: ТОВ «Телекомінформ»
Юридична адреса: 58032, м.Чернівці, вул.Головна,246
Адреса для листування: 03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 3
Телефон (0372) 950000 Факс: (0372) 950950
Найменування банку: ПАТ «ПУМБ», м. Київ
Поточний рахунок: 2600422694
МФО: 334851, ІПН: 323573924127
код ЄДРПОУ: 32357399
Є платником податку за основною ставкою, передбаченою п.136.1
ст.136 Податкового кодексу України
____________________
<Підпис >

Тулін К.М.
<П.І.Б.>

____________________
<Підпис Абонента >

____________________________________
<П.І.Б.>

