Додаток № 5
до Договору про надання
телекомунікаційних послуг
на умовах публічної оферти
від 01.01.2014
Додаткова угода № __________
від “____” ___________ 20___ року
Товариство з обмеженою відповідальністю “КІБЕРЛАН” (ОПЕРАТОР), в особі Директора Кануннікова
С.С., що діє на підставі Статуту, з одного боку, та
АБОНЕНТ
(ПІБ)

(особа, реквізити якої наведені в наряді на підключення та в останньому розділі цієї Додаткової угоди), уклали
цю Додаткову угоду про таке:
1. У зв’язку з тим, що АБОНЕНТ скористався можливістю укладання Договору з ОПЕРАТОРОМ на умовах
контракту, сторони у цій Додатковий угоді виклали “Особливі умови Договору при контрактному підключенні”.
2. Особливими умовами договору Сторони керуються у разі, якщо АБОНЕНТ скористався можливістю
підключення до мережі ОПЕРАТОРА згідно умов контракту на термін:
місяці.
3. Особливі умови, що викладені у даний Додатковій угоді мають переважну силу перед тими положеннями
Основного тексту Договору про надання телекомунікаційних послуг на умовах публічної оферти від
01.01.2014р, які суперечать з ним.
4. Строк дії цієї Додаткової угоди становить:
календарних місяців, починаючи з першого дня
місяця наступного за місяцем підписання даного, протягом яких АБОНЕНТ не має права відмовитись від
Договору.
5. У період дії даної Додаткової угоди АБОНЕНТ має можливість користуватись будь яким з діючих тарифних
планів вартість яких дорівню чи перевищує обраний на момент підписання цієї додаткової угоди. На момент
підписання цієї Додаткової угоди АБОНЕНТ обрав тарифний план:
грн. 00 коп.
вартістю
(назва тарифного плану)

__________________________________________________________________________________________________________________ грн.

00 коп.

(сума прописом)

6. Після закінчення строку дії цієї Додаткової угоди, визначеного п.4. цієї угоди, Договір вважається таким, який
діє без додаткових умов та/або обмежень, визначених даною Додатковою угодою. Припинення дії особливих
умов не звільняє Сторони від належного виконання своїх зобов'язань, що виникли до такого припинення.
7. У разі відмови АБОНЕНТА від користування послугами ОПЕРАТОРА протягом дії особливих умов або за
наявності від’ємного значення балансу на особовому рахунку АБОНЕНТА під час дії особливих умов строком
більше ніж 25 діб, АБОНЕНТ, окрім сплати заборгованості за особовим рахунком, має відшкодувати
ОПЕРАТОРУ збитки.
8. Сторони домовились, що розмір збитків, які має компенсувати АБОНЕНТ становить 2 (дві) гривні 50 коп.
за кожен день, що залишився до закінчення терміну дії особливих умов договору, починаючи з першого дня,
наявності від’ємного значення балансу на особовому рахунку Абонента. Сторони домовились, що вказаний у
даному пункті розмір збитків є погоджений сторонами та є беззаперечний.
9. Сторони домовились, що ОПЕРАТОР має право для стягнення заборгованості та збитків звертатись до суду
для отримання судового наказу, згідно п.3 ч.1 ст. 96 Цивільного процесуального кодексу України.
10. Місцезнаходження та реквізити ОПЕРАТОРА 11. Місцезнаходження та реквізити АБОНЕНТА
Поштова адреса: 62495,Харківська обл.,
ПІБ:__________________________________________
Харківський р-н, смт. Васищеве, вул. Орешкова, 83-«В»
АДРЕСА:_____________________________________
Тел. 057-751-12-21, 093-908-20-20, 097-908-20-20
______________________________________________
Банківські реквізити:№ рахунку: п/р
ПАСПОРТ: серія_____номер____________________
26009375033100
Виданий______________________________________
Банк: АТ "УкрСиббанк",МФО 351005,
_____________р. ІПН:_________________________
Код ЄДРПОУ: 37948636
Тел.: +380 (______) _____-_____-______
Не платник ПДВ
Директор ___________________С.С.Канунніков
АБОНЕНТ __________________ /________________/

