




2.3. Абонент отримує у безоплатне користування телекомунікаційне обладнання (далі – Обладнання)           
Оператора шляхом підписання акта прийому-передачі, який є невід’ємною частиною цього          
Договору, де вказується його повна специфікація, перелік обладнання, балансова вартість та           
технічний стан. 

2.4. Обладнання, що забезпечує можливість отримання Послуги, надається Абонентові в безоплатне           
користування. 

2.5. Обладнання, що забезпечує можливість отримання Послуги, передається Оператором на строк           
надання Послуги і підлягає поверненню з моменту припинення надання Послуги. 

2.6. Обладнання передається Оператором і приймається Абонентом після оплати вартості підключення,           
місячної абонентської плати та, за необхідності, Додаткових послуг. 

2.7. Абонент приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення зі            
змінами положень цього Договору та умов Тарифних планів. 

2.8.        Додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною. 

2.9. Пошкодження кабелю на території будинку/квартири Абонента усувається за рахунок Абонента,           
пошкодження кабелю за межами території Абонента усуваються за рахунок Абонента. 

  

3.           ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 

3.1. Договір набирає чинності (для нових Абонентів) з дня оформлення та погодження Оператором             
Заяви-замовлення, оплати Абонентської плати авансом за перший розрахунковий період надання          
послуг та оплати вартості підключення. 

3.2. Строк дії цього Договору починається з моменту укладення цього Договору та діє протягом двох               
років. У випадку, якщо жодна з Сторін не проінформує іншу Сторону про припинення цього              
Договору за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати закінчення строку дії цього Договору, дія              
цього Договору продовжується (пролонгується) на наступні 2 роки на тих самих умовах. У випадку              
Акційного підключення Абонента можуть діяти додаткові умови та обмеження щодо терміну дії            
Договору, які визначаються Додатком (-ами) до даного Договору про умови проведення акцій. 

  

4.           СПОЖИВАЧІ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ПІДКЛЮЧЕННЯ 

  

4.1. Абонент є кінцевим користувачем і не має права розповсюдження отриманої послуги за межами              
Місця надання послуг. Абонент може мати декілька Місць надання послуг, за кожним з яких              
оформляється окрема Заява-замовлення (Додаток № 1) та Особистий рахунок. 

4.2. Абонент особисто подає Заяву-замовлення до Пункту прийому абонентів або через           
уповноваженого представника Оператора. Заява-замовлення, погоджена Оператором, сплачена       
авансом за один розрахунковий період Абонентська плата та оплата вартості Підключення (згідно            
тарифів, оприлюднених на офіційному сайті Оператора), оплата Додаткових послуг - є підставою            
для надання Абоненту Послуг доступу до мережі Інтернет, які він замовив. Роботи з підключення              
виконуються протягом робочого дня з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 18-00 з попереднім              
узгодженням дати та часу з Абонентом. Відмінний від стандартного час підключення, погоджується            
Cторонами окремо. 

















таких осіб претензій або позовних вимог, пов’язаних із нанесенням їм шкоди Абонентом,            
здійсненої за допомогою використанням Абонентом послуг Оператора. 

9.15. Оператор не несе відповідальності за якість та обсяг надання Послуг, у разі використання              
Абонентом неліцензійного програмного забезпечення / обладнання або такого, технічний         
стан, налаштування чи специфікація якого не дозволяють отримувати Замовнику Послуги у           
повному обсязі належної якості. 

9.16. Відсутність технічної можливості для надання телекомунікаційних послуг не є підставою           
для подання Абонентом Оператору будь-яких претензій та позовів. 

9.17. У випадку якщо Абонент використовує протягом строку дії цього Договору обладнання            
Оператора для отримання телекомунікаційних послуг від інших Операторів Оператор має          
право: 

1. Нараховувати штраф у розмірі 2500,00 (дві тисячі п’ятсот) гривень за кожен такий випадок. 
2. Скорочувати перелік телекомунікаційних послуг або припиняти їх надання. 

9.18. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов             
даного Договору, якщо це спричинено невідворотними діями за обставин непереборної сили,           
про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. До таких обставин               
відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки,           
снігові лавини та інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти, страйки,           
диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та          
зв’язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини             
безпосередньо впливають на виконання даного Договору, а їх виникнення юридично          
засвідчені. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін             
приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин. 

9.19. У разі якщо дії вказаних у п.9.18. обставин продовжуються більше ніж 60 днів, кожна зі                
Сторін має право на розірвання даного Договору у односторонньому порядку та не несе             
відповідальності за таке розірвання при умові, що вона повідомить про це іншу сторону не              
пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) днів до розірвання. 

9.20. Оператор не несе відповідальності за часткове, або повне пошкодження кабелю що знаходяться             
поза межею відповідальності Оператора. 

  

10.      ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

10.1. На телекомунікаційне обладнання, що необхідне для організації доступу до мережі           
Інтернет (надалі - Обладнання), поширюється гарантія терміном на 6 (шість) місяців з            
моменту підписання Акту надання послуг, при умові правильної технічної експлуатації у           
відповідності із технічною документацією на Обладнання. 

10.2. Оператор здійснює за свій рахунок ремонт або заміну Обладнання, що стало несправним             
внаслідок гарантійного випадку в період гарантійного терміну. 

10.3.                 Строк гарантійного зобов'язання припиняється в разі: 

- використання приладів, комплектних виробів, не передбачених технічною документацією на          
Обладнання. 

-використання Замовником / третіми особами Обладнання не за призначенням. 






