с.____________________

Договір № _________/________________/
про надання послуг доступу до мережі Інтернет
" "

201 р.

ФОП Горобець Євгеній Петрович, який є платником єдиного податку, код за ЄДРПОУ 2991602455, свідоцтво про державну
реєстрацію (виписка з ЕДР) 31.07.207р № 23320000000001985, включений до реєстру операторів, провайдерів телекомунікації №026199/091 від 1.10.2014р, далі за текстом ПОСТАЧАЛЬНИК, з однієї сторони, та
_______________________________________________ паспорт: __________________________________________________, адреса
реєстрації:__________________________________________, який в подальшому іменується "ЗАМОВНИК", з іншої сторони, які разом
іменуються "Сторони", уклали даний Договір №_____ про надання послуг доступу до мережі Інтернет (надалі – Договір) про наступне:
1. Предмет Договору
1.1. Замовник доручає, а Постачальник бере на себе зобов'язання з надання наступних телекомунікаційних послуг (надалі - ТК
послуги):
1.1.1. Підключення до локальної мережі.
1.1.2. Видачу IP-адреси локальної мережі.
1.1.3. Надання доступу до інформаційних мереж Інтернет.
1.2. ТК послуги, що надаються Постачальником згідно Договору, є остаточними. Постачальник не надає Замовнику послуги з
налагодження програмного забезпечення його персонального комп'ютера, а також послуги з навчання роботі в мережі Інтернет.
2. Умови платежу
2.1. Вартість ТК послуг, наданих Постачальником обчислюється на підставі пункту 3 Договору.
2.2. За користування ТК послугами у відповідності до умов Договору Замовник здійснює оплату на користь Постачальника у
національній валюті України одним із зазначених способів:
- шляхом перерахуванням грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника;
- шляхом внесення готівки до каси Постачальника;
- за допомогою карток поповнення рахунку.
2.3. Усі можливі витрати по встановленню з'єднання із Системою Постачальника лягають на Замовника (мережева карта, блок
грозозахисту, кабель FTP, якщо використовується зовнішня прокладка кабелю (поза допоміжних інженерних шахт кабельних мереж),
переустановлення операційної системи в разі необхідності).
2.4. У вартість підключення Замовника до мережі Інтернет входить: оптичний кабель від помешкання Замовника до стояка допоміжної
муфти кабельних мереж, налагодження системи Замовника (на базі операційної система Windows ХР). Косметичну проводку у
помешканні Замовник проводить самостійно. Всі наступні налагодження системи за викликом - платні. Пошкодження кабелю на
території Замовника усувається за рахунок Замовника.
2.5. При затримці передплати ТК послуг, Постачальник має право призупинити надання ТК послуг Замовнику без попереднього
повідомлення.
2.6. У випадку зміни законодавчих і нормативних актів, тарифів, введення інших обов'язкових платежів, що розповсюджуються на
Систему Постачальника, а також зміни індексу цін на території України, Постачальник має право в безумовному порядку замінити
тарифний план.
3. Вартість Договору
3.1. Замовник, сплачує абонентську плату кожний місяць за підтримку доступу до мережі Інтернет (сума знімається з депозиту
автоматично).
3.2. Замовник передплачує об'єм транспортованих даних мережі Інтернет та додаткові послуги згідно з вибраним тарифним планом.
Для визначення обсягів (кількості) інформації, прийнятої та переданої Замовником, приймаються відповідні показники обладнання
Постачальника.
3.3. Тарифний план — затверджена Постачальником система ставок у грошовому вираженні (еквіваленті) та правила їхнього
застосування.
3.4. На дату підписання Договору Замовнику надаються ТК послуги за тарифним планом _________________.
4. Обов'язки та відповідальність Сторін
4.1. Замовник повинен:
4.1.1. Забезпечити Постачальнику доступ до допоміжних інженерних шахт кабельних мереж та технічного поверху (даху).
4.1.2. Надати для підключення працездатний (відсутність вірусів, апаратних та програмних конфліктів тощо) ПК.
4.1.3. Приготувати місця для вільного прокладання кабелю від стояка допоміжної муфти кабельних мереж по території Замовника. В разі
необхідності самостійно завести кабель в приміщення.
4.2. Постачальник зобов'язується в термін до 60 банківських днів після внесення передплати виконати підключення до мережі Інтернет.
4.3. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором винна Сторона несе відповідальність відповідно до
чинного законодавства України.
4.4. Постачальник не несе відповідальність за невиконання своїх обов'язків за Договором у випадку порушення Замовником його умов.
4.5. Постачальник не несе відповідальність за якість обслуговування, якщо при з'єднанні з системою Замовника використовується
зовнішня прокладка кабелю (utp-вита пара).
4.6. Замовник несе відповідальність за порушення ним чинного законодавства України при використанні ТК послуги, а також за дії, які
є небезпечними для функціонування мережі Інтернет, вчинені самим Замовником або з використанням його мережевих реквізитів.
4.6.1. Замовник не має права змінювати без згоди Постачальника мережеві реквізити для доступу до мережі Інтернет.
4.6.2. Замовник бере на себе відповідальність перед третіми особами в разі виникнення у таких осіб заперечень, претензій або позовних
вимог, пов'язаних із використанням Замовником ТК послуг.
4.7. Постачальник ні в який спосіб не контролює зміст інформації, що передається від/до Замовника до/з мережі Інтернет та не несе
відповідальність за зміст такої інформації.
4.7.1. Будь-якою інформацією, отриманою із мережі Інтернет Замовник користується на власний ризик.
4.7.2. Постачальник не несе відповідальність за будь-які витрати Замовника або збитки, що можуть буди заподіяні Замовнику внаслідок
прямого або опосередкованого користування мережею Інтернет.
4.7.3. Постачальник не несе відповідальність за нестабільне функціонування або недоступність окремих сегментів мережі Інтернет.
4.8. Надання ТК послуг припиняється у випадку передачі Замовником права та обов'язків за цим Договором третій особі без отримання
попередньої письмової згоди Постачальника.
4.8.1. Постачальник має право припинити надання послуг на час профілактичного обслуговування обладнання.

4.8.2. Постачальник повинен протягом 30 банківських днів з моменту отримання скарги від Замовника усунути недоліки по доступу до
мережі Інтернет. На строк ремонтних робіт можуть вплинути фактори, що заважають усуненню недоліків (відсутність
електропостачання).
4.8.3. Постачальник має право призупинити надання послуги через фізичні, топографічні або інші перешкоди, які виникли протягом
користування послугою.
4.8.4. Окрім зазначеного Постачальник має право тимчасово або повністю призупинити або обмежити надання окремих або всіх ТК
послуг Замовнику у таких випадках:
4.8.4.1. При повному використанні Замовником коштів на своєму особовому рахунку.
4.8.4.2. Якщо Замовник обмежує іншим Замовникам доступ до мережі Постачальника або перешкоджає іншим особам користуватися
Послугами.
4.8.4.3. При розсилці спаму.
4.8.4.4. При несанкціонованому проникненні в будь які програми, бази даних, Інтернет – ресурсів будь яких інших фізичних або
юридичних осіб.
4.9. При проведенні підключення до мережі Постачальника в приміщенні Замовника, Постачальник не несе відповідальності за
пошкодження електричних, телефонних та інших дротів проводки закритого типу, якщо Замовник завчасно не попередив про наявність
такої.
4.9.1. Під час проведення аварійних робіт Постачальник не несе відповідальності за якість надання послуг,а також за будь-які збитки, які
міг понести Замовник.
5.
Обставини непереборної сили
5.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань у випадку, якщо таке
невиконання або неналежне виконання сталось внаслідок дії обставин непереборної сили. Під обставинами непереборної сили
розуміються пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, війни, військові операції будь-якого характеру, блокади, зміна
орбіт супутників та інші дії третіх осіб, прийняття актів державних органів та інші незалежні від Сторін обставини, які унеможливлюють
своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов'язань за Договором.
6.
Порядок вирішення спорів
6.1. Скарги та зауваження приймаються лише від Замовника.
6.2. Замовник і Постачальник застосують усі заходи для вирішення спорів і розбіжностей, що можуть виникнути між ними при
виконанні Договору мирним шляхом.
6.3. У випадку, якщо Сторони не домовляться, всі спори, що виникли між ними при виконанні, зміні та розірванні Договору, будуть
передані на розгляд до суду відповідно до підвідомчості та підсудності спору в порядку, встановленому чинним законодавством
України.
6.4. Всі попередні домовленості Сторін за предметом Договору втрачають силу з моменту його укладення.
7.
Порядок набуття чинності та припинення дії Договору
7.1. Договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 201_____року. Договір продовжує свою дію на
кожний наступний рік на тих самих умовах, якщо жодна із Сторін не менше ніж за 10 (десять) днів до закінчення строку дії Договору не
повідомить іншу сторону письмово (рекомендованим листом або кур'єром) про своє бажання припинити дію Договору.
7.2. Договір припиняє свою дію, якщо залишок платіжного балансу Замовника від'ємний протягом 3 (трьох) місяців. Для відновлення
дії Договору Замовник сплачує 50% від вартості підключення згідно із діючим на дату здійснення платежу тарифним планом.
7.3. При розірванні Договору, вартість підключення до мережі Інтернет та додатковий баланс на депозиті не відшкодовується.
7.3.1. Розірвання Договору не звільняє Замовника від сплати заборгованості. Постачальник має право стягнути суму боргу у судовому
порядку передбаченому законами України.
8.
Інші умови
8.1. Договір укладений українською мовою в двох примірниках (по одному для кожної сторони), які мають однакову юридичну силу.
8.2. Зміни та доповнення до Договору вносяться шляхом укладення Сторонами додаткових письмових угод, які підписуються
Сторонами та є невід'ємною частиною Договору.
8.3. Замовник зазначає, що він своєчасно отримав в повному обсязі необхідну, доступну, достовірну інформацію про надання послуг,у
тому числі, але не обмежуючи щодо змісту, якості, вартості, та порядку надання послуг, яка забезпечує можливість свідомого і
компетентного вибору, і така інформація була надана Замовнику до замовлення ним послуг відповідно до вимог законодавства України.
8.4. Замовник, як фізична особа, підписанням Договору підтверджує свою згоду на обробку та використання своїх персональних даних
Постачальником в межах необхідних для виконання умов Договору. Письмове повідомлення про зміни реквізитів Замовника вважається
письмовою заявою Замовника про зміну персональних даних. Подальші відносини між Замовником та Постачальником пов'язані з
використанням персональних даних Замовника регулюються відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних».
9. Реквізити сторін
ПОСТАЧАЛЬНИК:
ЗАМОВНИК:
ФОП Горобець Євген Петрович
_______________________________________________
Адреса реєстрації: 07454, Київська обл., Броварський р-н с.
________________________________________________________
Требухів, вул. Горького, 80
________________________________________________________
Свідоцтво №23320000000001985
________________________________________________________
Банк «Фінанси та Кредит»
________________________________________________________
Код МФО 300937
________________________________________________________
Код ЄДРПУ 2991602455
________________________________________________________
Поточний рахунок: 26006379203801
Тел.0681182707
Горобець Є.П. ______________________

__________________________

________________________

