м. Чернівці

Додаток № ______ від « _____ » ___________ 20 _____р.
до Договору про надання послуг
№ _________ від « ____ » _______________ 20_____ р.
ЗАМОВЛЕННЯ НА ПРОГРАМНУ ПОСЛУГУ

1.

АБОНЕНТ:
1.1. П.I.Б.: _______________________________________________________________________________________________________

2.

ТАРИФНИЙ ПЛАН, ВАРТІСТЬ, МІСЦЕ НАДАННЯ ПРОГРАМНОЇ ПОСЛУГИ:

2.1 Підключення одного, двох та більше телевізорів:
Тарифний план

Щомісячна вартість
послуги, гривні з ПДВ

Соціальний

39,00

Щомісячна вартість
послуги, гривні,
без ПДВ

Вибір абонента,
відмітити необхідне:
«Згоден»

Адреса підключення та надання
програмної послуги

32,50

ВСЬОГО ДО СПЛАТИ:

3.

УМОВИ НАДАННЯ ПРОГРАМНОЇ ПОСЛУГИ:
3.1. Програмна послуга надається для індивідуального (домашнього) використання Абонентом. Абонент зобов’язується користуватися програмною
послугою лише у місці надання послуги.
3.2. Надання програмних послуг здійснюється за умови попередньої оплати послуг за один розрахунковий період (розрахунковий період є поточний
календарний місяць), шляхом перерахунку коштів на розрахунковий рахунок Оператора, який зазначений в Договорі.
3.3. Абонент самостійно відповідає за правильність і своєчасність зроблених ним платежів. Суми, помилково зараховані Абонентом на інші рахунки,
Оператором не компенсуються.
3.4. При здійсненні оплати Абонент зобов’язаний вказати у своєму платіжному дорученні номер особового рахунку, який відповідає номеру договору.
3.5. Оператор має право призупинити надання програмних послуг у разі вичерпання на особовому рахунку попередньо внесеної Абонентом суми коштів.
Стан Особового рахунку Абонент контролює самостійно. Якщо баланс особового рахунку Абонента вичерпано, Оператор має право припинити
надання програмних послуг. Оператор відновлює надання програмних послуг після отримання коштів на розрахунковий рахунок, шляхом
зарахування коштів на особовий рахунок Абонента, у розмірі достатньому для надання програмних послуг.
3.6. У випадку недостатньої суми коштів для отримання послуг на особовому рахунку Абонента, надання Послуг може бути припинено
Оператором на усіх телевізійних приймачах Абонента. Списання коштів з особового рахунку Абонента здійснюється один раз на місяць у
розмірі вартості Тарифного плану. Сторони домовились, що Оператор повідомляє Абонента про вичерпання коштів на особовому рахунку, шляхом
інформування в телефонному режимі за контактним телефоном (телефонами), зазначеним Абонентом у розділі 7 Договору. Повідомлення має
містити інформацію про стан рахунку Абонента та попередження про припинення надання програмних послуг Оператором.
3.7. Для отримання програмних послуг:
Оператор передає Абоненту у тимчасове платне користування (одноразова плата згідно Тарифів Оператора) відповідну картку (картки) умовного
доступу, шляхом підписання сторонами Замовлення на програмну послугу та Акту передачі картки умовного доступу. У разі пошкодження та/або
втрати картки (карток) умовного доступу, Абонент зобов’язується відшкодувати її (їх) вартість Оператору згідно Переліку тарифів на послуги
Оператора, які діють на день повернення пошкодженої картки умовного доступу або на день повідомлення про її втрату.
У випадку відмови Абонента від отримання програмних послуг Оператора Абонент зобов’язується, протягом 5 (п’яти) робочих днів, повернути
картку (картки) умовного доступу Оператору за адресою, що вказана в Акті повернення картки умовного доступу або відшкодувати її (їх) вартість
Оператору згідно Переліку тарифів на послуги Оператора, які діють на момент відшкодування.
Абонент не має права використовувати картку умовного доступу Оператора з комерційною метою та для надання Послуг третім особам. Абонент
має право викупити картку умовного доступу Оператора за ціною, встановленою Оператором згідно Переліку тарифів на послуги Оператора.
3.8. Абонент зобов’язується: не здійснювати копіювання, тиражування, запис програм телеканалів, які Абонент отримує у складі програмної послуги; не
використовувати надані Оператором програмні послуги для публічного показу третім особам.
3.9. Підписавши цей Додаток Абонент підтверджує, що він отримав примірник обраного Тарифного плану, ознайомлений та згоден з умовами надання та
цінами на програмні послуги, вказаними у відповідному Тарифному плані, який зазначений у пункті 2 цього Додатку.
3.10. У випадку не сплати Абонентом щомісячних платежів понад 2 місяці, Договір буде вважатися розірваним.

Від Оператора:

Від Абонента:

__ Директор__________
< посада>
___________ ____Тулін К.М.____
<Підпис>
<П.І.Б>

___________ ____________________________
<Підпис>
<П.І.Б>

М.П.

Контактні телефони: Тел. (0372) 950 000, факс (0372) 950 950 з 9-00 до 17-00, крім вихідних (середа, субота, неділя)
098 623 60 89 (Меренюк Василь) з 9-00 до 18-00 крім вихідних (субота, неділя)
Загальна інформація: www.mmds.ua

