Додаток 2 до Публічної оферти (Договору) про надання телекомунікаційних послуг

Директору ПП «КАЛАНЧАК,НЕТ» Масюткіну О.Л.
ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ № _______________________________ про замовлення послуг та приєднання
(ОСОБОВИЙ РАХУНОК)
до Публічної оферти (Договору)
«__» ___________________ 20__ р.
Ознайомившись з умовами Публічної оферти (Договору) про надання телекомунікаційних послуг та додатками до неї (далі – Договір) на
офіційному сайті ПП «КАЛАНЧАК.НЕТ» (далі – Провайдер) в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті https://kahovka.net/ , або у будьякий інший спосіб.
я (П.І.Б.) ________________________________________________________________________________________________________________
приєднуюсь до умов Договору та замовляю наступний перелік телекомунікаційних послуг за адресою:
___________________________________________________________________________________________ на умовах попередньої оплати:
1. Послуги доступу до мережі Інтернет
№
Назва послуги/тарифного плану
Вартість,
Спеціальні умови
Додаткові
Підпис
грн. з ПДВ
підключення
послуги
1
Підключення до мережі Інтернет
Ні
2
Тариф безлімітний ___________ Мб/с
Ні
3
Пакетів цифрового телебачення IPTV*
4
* Для отримання послуг з доступу до пакетів цифрового телебачення IPTV необхідно використовувати спеціальне обладнання** (телевізійна
приставка, телевізор з функцією Smart і т. ін..), також для перегляду цифрового телебачення IPTV використовуйте
смартфон/планшет/комп'ютер.
**якість передачі сигналу цифрового телебачення IPTV гарантується лише при підключенні через кабель, при використанні підключення по
Wi-Fi претензії з якості сигналу не приймаються.
2. Абонентське обладнання Провайдера для користування телекомунікаційною послугою:
№

Модель

Серійний номер

1

Оптичний термінал

2

Оптоволоконний патчкорд

Умови
отримання1
безоплатне тимчасове
користування
безоплатне тимчасове
користування
безоплатне тимчасове
користування

Вартість,
грн. з ПДВ
1 200,00

Підпис

300,00

__________________________________________________________________________________________________
- отримуючи обладнання для користування телекомунікаційною послугою абонент погоджується з відповідними умовами отримання, користування,
повернення обладнання, відповідальності за його збереження тощо, які викладені в Умовах.
1

Своїм підписом підтверджую, що:
 я ознайомлений, погоджуюсь, та з метою належного виконання Договору,
зобов’язуюсь дотримуватися положень Закону України «Про телекомунікації»,
Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295, Умов та порядку надання
телекомунікаційних послуг Провайдером, затверджених Провайдером та
опублікованих на офіційному сайті, що є складовою частиною Договору та додатків
до нього;
 я ознайомлений зі змістом Закону України «Про захист персональних даних», в тому
числі з моїми правами, визначеними ст.8 Закону України «Про захист персональних
даних», даю згоду Провайдеру на обробку своїх персональних даних з метою
надання, отримання, здійснення розрахунків за телекомунікаційні послуги та на
передачу власних персональних даних третім особам без будь-яких повідомлень мене
згідно Законодавства України;

 я ознайомлений та погоджуюсь з тарифами/тарифними планами на послуги, перед
початком користування послугою зобов’язуюсь ознайомлюватись з її вартістю та
умовами надання станом на день користування послугою;
 я ознайомлений та погоджуюсь з тим, що у разі відсутності станом на 1 число
поточного розрахункового періоду на моєму особовому рахунку коштів у розмірі не
менш як розмір абонентної/щомісячної плати, визначеної умовами тарифу/тарифного
плану, послуги Провайдером не надаються;
 я надаю згоду на отримання від Провайдера інформації про належну до оплати
вартість послуг шляхом надсилання смс повідомлень на мобільний телефон
зазначений у Заяві-приєднання;
 я надаю згоду на отримання від Провайдера повідомлень щодо надання послуг за
Договором за вказаними в цій заяві контактними даними та погоджуюсь, що вказані в
цій заяві контактні дані (в тому числі номер мобільного телефону) можуть
використовуватись для моєї ідентифікації, як абонента Провайдера; при зміні
контактних даних зобов’язуюсь повідомити Провайдера, звернувшись до Контактцентру за телефонами вказаними на сайті Провайдера;

Абонент:
_________________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

_________________________________________________________________________________________________________________________
(адреса реєстрації)

_________________________________________________________________________________________________________________________
(серія, № паспорту, ким та коли виданий)

_________________________________________________________________________________________________________________________
(номер обл. картки платника податків)

Контактна інформація: _______________________ ___________________________________________________________________________
(номер мобільного телефону) (електронна адреса email)

Дата Активації (початку надання) первинно замовлених Абонентом Послуг «__» ___________________ 20__ р.
Підпис абонента: ____________________

*УВАГА: Усі способи оплати за послуги вказані за посиланням: https://kahovka.net/how-to-pay/

