ДОДАТОК №
до Публічного Договору про надання послуг
(щодо замовлення послуг цифрового телебачення)
м. Київ

«___________________________________________» року

(в подальшому іменоване «Провайдер»), що діє на підставі статуту, з однієї сторони, і Громадянин(ка)
___________________________________________ (в подальшому – «Абонент»), з іншої сторони, надалі кожен окремо – «Сторона», а разом –
«Сторони», уклали цей Додаток до Публічного Договору про надання послуг (щодо замовлення послуг цифрового телебачення) про
наступне:
1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ:
1.1. Приставка – декодуючий пристрій для IPTV (надалі – Товар);
1.2. Бонус –додаткові віртуальні кошти на Особистому рахунку Абонента, які можуть бути використанні для оплати послуг Провайдера
за Публічним Договором про надання послуг (щодо замовлення послуг цифрового телебачення). Дані кошти не конвертуються у готівку та
не повертаються Абоненту у жодному випадку.
2. ПРЕДМЕТ
2.1. За цим Додатком до Публічного Договору Провайдер передає, а Абонент отримує у власністьТовар за умови виконання умов цього
Додатку. На Особистий рахунок Абонента зараховується 50% від вартості Товару у виглядіБонусу.
2.2. Найменування, вид товару та його вартість визначається в Специфікації, що є невід’ємною частиною цього Додатку.
3. УМОВИ
3.1. Право власності на Товар переходить до Абонента по завершенню дванадцятимісячного строку, який відраховується з моменту
підписання даного Додатку, або виконання п. 5.1.1..
3.2. Вартість щомісячного тарифного плану Абонента протягом 12 (дванадцяти) місяців з моменту підписання даного Додатку повинна
бути не нижчою ніж 150 (сто п'ятдесят) грн..
3.3.У випадку односторонньої відмови Абонента від Публічного Договору або розірвання Публічного Договору за ініціативою Абонента
протягом 12 (дванадцяти) місяців з моменту підписання даного Додатку Абонент зобов’язаний сплатити Провайдеру 50% від вартості
Товару.
3.4. Ризик випадкового знищення або пошкодження (яке не підлягає гарантійному обслуговуванню) Товару несе Абонент.
3.5.Випадкове знищення або пошкодження (яке не підлягає гарантійному обслуговуванню) Товару до закінчення 12 місячного строку з
моменту підписання Додатку до Публічного Договору не є підставою відступлення Сторін від умов п.3.2 та 3.3 цього Додатку.
3.6. Абонент може отримати на умовах цього Додатку не більше, ніж 1 (одну) одиницю Товару.
3.7. Отримати Товар на умовах даного Додатку можуть лише ті Абоненти, що на законних підставах проживають та/або зареєстровані, у
встановленому законом порядку, за місцем надання послуг Провайдером відповідно до Публічного Договору про надання послуг (щодо
замовлення послуг цифрового телебачення).
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОВАЙДЕРА
4.1.Провайдер має право:
4.1.1. відмовити Абоненту в передачі Товару на умовах, викладених в цьому Додатку, без надання пояснень, до моменту підписання цього
Додатку
4.1.2. вимагати від Абонента виконувати свої зобов’язання належним чином;
4.1.3. відмовляти Абонентам в ремонті та/або обслуговуваніТовару, який був ушкоджений умисними чи ненавмисними діями або
бездіяльністю Абонента та/або в наслідок нерівномірним навантаженням електромережі;
4.1.4. здійснювати поза гарантійний ремонт Товару за додаткову оплату;
4.1.5. вимагати в Абонента при підписанні цього Додатку, пред’явити докази на підтвердження п. 3.7. цього Додатку.
4.2. Обов’язки Провайдера:
4.2.1. здійснювати безкоштовне обслуговування Товару,за умови дотримання Абонентом правил користування Товаром протягом 12
(дванадцяти)місяців з моменту заповнення гарантійного талону на Товар.
4.2.2. в разі виявлення пошкоджень Товару, які підлягають усуненню за рахунок Провайдера – надати Абоненту на час ремонту
аналогічний справний Товар;
5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АБОНЕНТА
5.1. Права Абонента:
5.1.1. Розірвати Договір до закінчення строку передбаченого п. 3.1. Цього Додатку за умови сплати на користь Провайдера 50% від суми
вартості Товару.
5.1.2. Вимагати від Провайдера належного виконання своїх зобов’язань,передбачених Публічним Договором та цим Додатком;
5.2.Обов’язки Абонента:
5.2.1.Виконувати свої зобов’язання належним чином.
5.2.2. Надати Провайдеру докази на підтвердження п. 3.7. цього Додатку.

Провайдер
р/р в
МФО
ЄДРПОУ
Є платником єдиного податку
тел./факс +38 (044) 359-0001
e-mail sale@kolo.tv

_______________________

6. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Абонент
ПІБ: ________________________________________________
Фактична адреса: _______________________________________
Паспорт: ________________________________________________
Виданий: ________________________________________________
_______________________________________________________
Адрес реєстрації: ______________________________________
_________________________________________________________
Інд. Номер: ____________________________________________
Тел.: ________________________________________________
e-mail: ______________________________________________
Підпис_____________________________________________

Специфікація
до Додатка №
до Публічного Договору про надання послуг від «» р.
(щодо замовлення послуг цифрового телебачення)
Розділ 1
Найменування Приставок
1.1. Повна вартість Приставки:
№

Найменувааня

Вартість

1

iNeXT TV-2e

1100 грн

2

iNeXT TV3

1100 грн

2

iNeXT TV4

800 грн

3

iNeXT 4K2

1600 грн

4

Dune HD TV-102W

2200 грн

5

Ozone HD

1100 грн

6

Geotex R2i

800 грн

7

Geotex R10i

950 грн

Розділ 2
Обладнання придбане Абонентом
2.1. Таблиця Серійних номерів і МАС адрес придбаних Приставок:
№

Найменування Приставки

Серійний номер

МАС адреса

Абонент:
__________________________
__________________ /___________________________________________/

