
     Додаток №1 до Договору
         про надання послуги з доступу до Інтернету

                                                                                                            № ___________від « _____»  _____________20___ р.

Замовлення абонентського підключення
1. Контактні дані Абонента :

ПІБ Абонента                                   ___________________________________________________________________________________________
Адреса абонентського підключення: ___________________________________________________________________________________________
                                                              ___________________________________________________________________________________________
Контактні телефони Абонента:     ___________________________________________________________________________________________ 

2. Тарифні пакети :
№ Швидкість доступу згідно тарифного плану Місячна абонентська

плата з ПДВ, грн
Обраний
тарифний

пакет
1. Безлімітний 1 швидкість до 3072 Кб/с 180 грн. на місяць
2. Безлімітний 2 швидкість до 4096 Кб/с 230 грн. на місяць
3. Безлімітний 3 швидкість до 5120 Кб/с 280 грн. на місяць

Мінімальна швидкість послуг доступу до Інтернету є не нижчою ніж 70%  для приймання даних та не нижчою ніж 50 % для передавання даних від 
заявленої максимальної  швидкості тарифного пакету,  визначена в порядку і на умовах   ДСТУ ETSI EG 202 057-4:2015.

3. Встановлене обладнання (заповнюється у разі придбання обладнання у Оператора):
№ Тип та модель обладнання Серійний номер MAC адреса Початок дії

гарантії
Закінчення дії

гарантії

Примітки:
- Строк дії гарантії на придбане у оператора обладнання 6 (шість) місяців з моменту встановлення;
- Зовнішні блоки живлення не підлягають гарантії, безкоштовна заміна проводиться у разі виходу з ладу на протязі 14 (чотирнадцяті) діб з моменту 
встановлення. Безкоштовна заміна не проводиться у випадку виходу з ладу не з вини Виконавця (стихійні наслідки, тощо);
- Гарантійне  обслуговування не розповсюджується на обладнання що вийшло з ладу за причинами, що описані в основному договорі.

Вартість Робіт по підключенню до телекомунікаційної мережі Оператора

Роботи Сума, грн.

Всього з ПДВ, грн.

До сплати_________________ (______________________________________________________) грн. 00 коп.

4. Унікальний абонентський номер UID:
UID __________

Примітки:
- UID використовується для ідентифікації Абонента при зверненні Абонента до абонентського відділу або відділу технічної підтримки (Абонент повинен 
назвати Оператору свій UID);
- Абонент при проведенні абонентських платежів повинен обов'язково вказати свій UID, в іншому випадку оплата може бути не зарахована на особистий 
рахунок користувача.

5. Реквізити для поповнення абонентського рахунку:

ТОВ Компанія "Планета-Юг "
                  Україна, 65020, м. Одеса, вул. 10-го Квітня, 16

р/р UA08 328704 00000 26002060900287
ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Одеса

                  Код ЄДРПОУ 30747868
                  ІПН 307478615538

 Призначення платежу: За послуги доступу до мережі  інтернет (обов’язково вказуйте Ваш UID)  

Примітка: абонентська плата нараховується 1 (першого) числа поточного місяця, Абонент повинен здійснити авансовий 
платіж до 1 (першого) числа поточного місяця. У разі несплати доступ до мережі Інтернет буде заблокований.                               

Оператор:
Директор

Підпис ___________________________ В.О. Коробко

Абонент:

Підпис ___________________/__________________/



   Додаток № 2 до Договору
            про надання послуги з доступу до Інтернету

   №___________ від « ____» _______________ 20___ р.

Акт здачі – приймання виконаних робіт

м. Одеса                                                                                                                                                                             „____” _____________  _____ р.

Оператор:    Товариство з обмеженою відповідальністю компанія “Планета-Юг” в особі директора Коробко В.О. з однієї сторони,  та 
Абонент: ___________________________________________________________________________________  , з іншої сторони,  склали цей Акт в 

тому, що  роботи з  підключення до телекомунікаційної мережі Оператора  вартістю ________________________ 
(_______________________________________________________________________) грн.00 коп.( у тому числі ПДВ)  виконані  у повному обсязі, 
задовольняють умовам Договору  і Сторони не мають одна до одної претензій.

Оператор:
Директор

Підпис_____________________/В.О. Коробко/
                                   м.п.

Абонент:

Підпис____________________/ ________________ /
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