ДОГОВІР №_____________________
про надання телекомунікаційних послуг
м. Київ/смт. Коцюбинське

„ ____ ” ___________ 2021р.

Фізична особа-підприємець Зубко Володимир Вікторович (ідентифікаційний номер 3123121032), що діє на
підставі Свідоцтва про державну реєстрацію серії В02 № 354043, виданого Святошинською районною радою у місті Києві
державною адміністрацією 09 жовтня 2006 року за №2072000 0000 009638, що іменується далі Провайдер, з однієї
сторони, та_______________________________________________________________________________________________
Паспорт серії_____№____________який проживає за адресою м. Київ / смт. Коцюбинське
вул./пр./пров._______________________________ буд. _______ кв. ______ що іменується далі Абонент, з іншої сторони,
що при спільному згадуванні можуть іменуватись Сторони і кожен окремо Сторона, уклали Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1 Провайдер надає Абоненту телекомунікаційні послуги, в тому числі послуги передачі даних, телематичних служб,
доступ до глобальної мережі Інтернет та/або до ресурсів локальної мережі (надалі – "Послуги"), а Абонент приймає надані
Провайдером Послуги і оплачує їх, як визначено в цьому Договорі.
1.2 Конкретні Послуги, які надаються Провайдером Абоненту за цим Договором, їх зміст, а також особливі умови надання
цих Послуг визначаються в Додаткових угодах до цього Договору та в Реєстраційній картці абонента (Додаток №1), які є
невід’ємними частинами цього Договору.

2. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН
2.1 Провайдер зобов`язується:
2.1.1 Надавати Абоненту цілодобовий доступ до мережі та усні технічні консультації щодо рекомендованого для
використання обладнання і програмного забезпечення, необхідних для отримання Послуг Провайдера.
2.1.2 Вести достовірний облік телекомунікаційних послуг, що надаються Абоненту.
2.1.3 Вживати заходів для недопущення несанкціонованого доступу до телекомунікаційних мереж та інформації, що
передається цими мережам.
2.2 Провайдер має право:
2.2.1 Вимагати своєчасної оплати Абонентом Послуг.
2.2.2 Змінювати тарифи на Послуги (крім послуг, тарифи на які регулюються державою), повідомивши в письмовій формі
про це Абонента не менше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до початку введення в дію нових тарифів або шляхом
розсилання відповідного повідомлення по мережі Інтернет, включаючи день відправлення повідомлення Абоненту.
2.2.3 У випадку затримки Абонентом, понад встановлений термін, оплати Послуг призупинити надання послуг Абоненту.
2.3 Абонент зобов'язується:
2.3.1 Не допускати використання кінцевого обладнання та абонентських ліній для надання телекомунікаційних
послуг третім особам інакше як за згодою Провайдера оформленою у вигляді Додаткової угоди до цього Договору.
2.3.2 Не допускати використання кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам
національної безпеки, оборони та охорони правопорядку.
2.3.3 У випадку втрати або псування устаткування, переданого Абонентові на відповідальне зберігання, негайно повідомити
про це Провайдера і відшкодувати вартість зіпсованого обладнання відповідно до його вартості.
2.4 Абонент має право:
2.4.1 Тимчасово призупинити надання Послуг попередньо попередивши Провайдер.
Призупинення може відбуватися не більше двох разів на рік, терміном від 2 тижнів до 2 місяців.

3. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
3.1 Сторони не несуть відповідальності за будь-які затримки, повне або часткове невиконання своїх обов'язків за даним
Договором, а також за понесені внаслідок цього збитки та шкоду, якщо таке невиконання (збитки, шкода) відбулося внаслідок дії
форс-мажорних обставин.
3.2 Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини непереборної сили: війна, страйк, повінь, землетрус, пожежа,
екстремальні погодні умови та інші стихійні лиха, аварії, а також прийняття нових або зміна діючих законів та/або підзаконних
актів, що мають обов'язкову силу хоча б для однієї із Сторін і стосуються предмету Договору, та виникли після підписання даного
Договору.

4. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
4.1 Всі спірні питання та розбіжності, які виникають між Сторонами з цього Договору або в зв’язку з ним, вирішуються
шляхом переговорів.
4.2 У випадку, коли Сторони не дійдуть згоди, справа підлягає передачі на розгляд та вирішення суду за підвідомчістю
спорів

5. ПОРЯДОК РОЗIРВАННЯ ДОГОВОРУ
5.1 Даний Договір вступає в силу з моменту його підписання обома сторонами та діє на протязі невизначеного
періоду часу.
5.2 Договір може бути розірваним у будь-який час за взаємною згодою Сторін, при відсутності заборгованості.

Додаток №1
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА АБОНЕНТА
Контактні дані:
Прізвище:
Ім’я:
По-батькові:
Серія:

Паспорт:

Номер:

Ким і коли видано:

Ідентифікаційний
номер:
Адреса надання послуг
Будинок:

м. Київ /
вул. / пр. / пров.
смт. Коцюбинське

Під’їзд: .

Телефони для зв’язку: .

Індекс:

Код: .
Дом:

Поверх: .

Квартира:.

Роб:

Моб:

Аутентифікаційні дані для доступу до персональної сторінки на сайті Znet.com.ua:
Ім’я (Login):

Пароль (Password)*:

(англійськими літерами)

(англійськими літерами)

Перелік послуг по підключенню абонента:
Найменування послуги

Сумма, грн.

Плата за підключення до мережі:
Авансовий платіж:
Надання мережевої плати:
Прокладання кабелю по приміщенню абонента:
Всього:

Щомісячні послуги: Сплачуються до 13 (тринадцятого) числа поточного місяця!
Найменування послуги
(тариф)

Абонентська
плата, грн.

Швидкість Інтернету Мбіт/сек.
український

закордонний

Швидкість вихідного закордонного трафіку складає 1/3 від швидкості вхідного трафіку
Всього:
Телефон служби підтримки:
Офіційний Веб-сайт:
E-mail служби підтримки:
Адреса офісу :

(044) 580-63-63
(063) 415-63-63
http://znet.com.ua
info@znet.com.ua
м.Київ, вул.Підлісна, 3

ПРОВАЙДЕР:
ФО-П Зубко Володимир Вікторович
IBAN: UA513218420000026006053122850
Банк: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
ЭДРПОУ банку 14360570, код банку 320649
Ідентифікаційний номер: 3123121032
_________________________________

(050) 414-63-63

(067) 412-63-63

АБОНЕНТ:

_________________________________
(П.І.Б.)

______________________________
(Підпис)

(Підпис)

м.п.
„ _____ ” __________________ 2021 року.

„ _____” __________________ 2021 року

