Анкета – заява № 92800____
про приєднання до Публічного договору про надання послуг проводового доступу до мережі Інтернет
ПрАТ «Телесистеми України» від «__
_» _________ 20
р.

, надалі – Клієнт, замовляє послуги доступу до мережі
Інтернет.
Технічні характеристики Послуг:
Послуга з доступу до мережі Інтернет, швидкість: до
МБіт/с.
Ад реса підключення (місце надання послуг): ________________
Вартість Послуги:
Під ключення до телекомунікаційної мережі Оператора грн. з ПДВ (сплачується
од норазово при підключенні, д о початку надання Послуг, на особовий рахунок Клієнта. Оплата здійснюється за
абонентським номером, що надається Споживачеві Оператором та співпадає з номером даного Договору).
У вартість підключення вход ить кабель до помешкання Клієнта довжиною не більше 50 (п’ятидесяти)
метрів від найближчої опори та відповідне обладнання, перелік та технічні характеристики якого
зазначаються в акті приймання-передачі, який складається за вимогою сторін (сторони) у разі
необхідності, і яке з моменту початку надання-отримання послуг стає власністю Клієнта.
Клієнт додатково оплачує вартість супутніх робіт, які безпосеред ньо пов’язані з підключенням д о телекомунікаційної
мережі Оператора і розраховуються інд ивідуаль но згід но розцінок, які доступні в системі самообслуговування клієнтів
http://my.people.net.ua та/або на сайті.
Для прокладання кабелю просвердлюються отвори в приміщенні Клієнта в місці погодженому з Клієнтом (за умови
наявності технічної можливості). При цьому Оператор не несе відповідальності за можливі наслідки свердління в
приміщенні Клієнта (попадання в труби, електропроводку і тому под ібне). Кінцівка кабелю обтискається з'єднувачем,
подальше косметичне опорядження та роботи з прокладання кабелю Клієнт зд ійснює самостійно.
Щомісячна абонентська плата за надання доступу до мережі Інтернет –
грн. з ПДВ (сплачується щомісячно
незалежно від факту користування та обсягу використання Клієнтом Послугою. Перша оплата проводиться
од ночасно зі сплатою вартості підключення до телекомунікаційної мережі за абонентським номером, що наданий
Клієнту Оператором та співпадає з номером Договору).
Замовлення додаткових Послуг:
- статична IP адреса 50 грн/міс. (при необхідності підкреслити) Підпис Клієнта: __________
Особливі умови надання Послуг: послуга з д оступу до мережі Інтернет надається Оператором Клієнту за умови,
якщо у населеному пункті Клієнта наявна достатня кількість споживачів – замовників аналогічної Послуги, що
зумовлює рентабельність виконання Оператором технічних робіт з прокладання кабелю та підключення Послуг у
від повід ному населеному пункті. З метою визначення рентабельності виконання зазначених робіт Оператор веде
облік заяв на надання Послуг споживачів від повід ного населеного пункту. У разі, якщо кількість споживачів є
недостатньою, Оператор зобов’язується повідомити про це Клієнта протягом 21 доби від дати підписання цього
Договору та повернути Клієнту в повному обсязі грошові кошти, внесені останнім як плату за підключення.
Повернення грошових коштів зд ійснюється Оператором у формі переказу на картковий рахунок (банківську картку)
Клієнта, реквізити якого Клієнт має надати Оператору.
У разі здійснення хибного виклику технічних фахівців Оператора (тобто якщо під час виїзду до приміщення Клієнта
буде встановлено, що перешкод и в отриманні послуг знаходяться поза межею контролю та відповідальності
Оператора, в т.ч. але не виключно: відсутність електропостачання у приміщенні; відсутність фізичного з'єд нання між
мережею електропостачання та кінцевим обладнанням Клієнта; неможливість отримання послуг, що надаються не
Оператором тощо) Клієнту буде нарахована відповідна плата за такий виклик згід но із тарифами Оператора.
Термін підключення Послуги: Підключення послуги зд ійснюється протягом 21 робочого дня з моменту отримання
коштів на р/р оператора. Факт початку надання Послуги та передачі абонентського обладнанн я оформлюється Актом
початку надання та приймання-передачі послуг, що під писується представником Оператора та Клієнтом.
Своїм під писом Клієнт під тверджує, що він ознайомлений з умовами Договору про надання послуг доступу до мережі
Інтернет та Правилами користування мережею зв’язку Приватного акціонерного товариства
«Телесистеми України».
ДАТА ПОЧАТКУ НАДАННЯ ПОСЛУ Г: __________
ОПЕРАТОР:
ПрАТ «Телесистеми України»
Юрид ична адреса: 02154, м.Київ,
Русанівський бульвар, 7
ЄДРПОУ : 22599262,
IBAN: UA183220010000026000290000280
ІПН: 225992626531
Для розгляду звернень Клієнтів:
Поштова адреса: 49000, м.Дніпро, вул. Князя
Володимира Великого, 7-А;
Чат в Telegram або Viber з номером 0927170717;
Контактні телефони: 0445060506, 0927170717,
0567170717 (за тарифами операторів зв'язку);
Електронна поштова скринька: info@people.net.ua
Офіційний сайт: www.peoplenet.ua
Платник податку на прибуток підприємств на загальних
умовах, платник ПДВ

КЛІЄНТ:
ПІБ: ____
Ад реса реєстрації: ____
Поштова адреса: ____
Паспорт: ____
ІПН: ____
Контактний телефон: ____
E-mail: ____

________________

________________

