Додаток № 1
до Публічного Договору про надання послуг доступу до мережі
Інтернет від 01.01.2017 р.

ПРОТОКОЛ замовлених послуг №
(Інтернет- технологія «GPON»)
м. Шостка
Абонент: _____________________________________________________________________________________________ з однієї сторони,
та Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «ТК ВА СПЕЙС», що включене до реєстру операторів, провайдерів
телекомунікацій на підставі Рішення НКРЗ № 3903 від 11.02.2014 р., а разом - Сторони, уклали цей Протокол замовлених послуг до
Публічного Договору про надання послуг доступу до мережі Інтернет від 01.01.2017р. (надалі - Договір) про наступне:

1. Загальні умови:
1.1. Абонент замовляє послуги доступу до глобальної мережі Інтернет (технологія «GPON»), згідно обраного Тарифного плану, а
також додаткові послуги і оплачує їх у повному обсязі протягом 24 (двадцять чотири місяці) місяців, згідно тарифів, що діють у
розрахунковий період, а Виконавець забезпечує підключення Абонентської проводки до Телекомунікаційної мережі та надання
обраних Абонентом Послуг виключно за адресою:
м. ________________, вул. _______________________________ , буд.________, під’їзд _______ поверх ________, кв. ___________.

1.1 Абонент замовляє доступ до обраних Послуг (необхідне позначити словом «ОБИРАЮ або ТАК»):

Тарифні плани-технологія «GPON» (приватний сектор)
Тарифний план

Вартість
підключення

Швидкість Інтернету
Україна/Світ

Абонентська
плата**

Базовий (30 Мb. – 80 грн.)

Акційна* 1200 грн.

до 30/5 Мбіт/с

80 грн.

Стандарт (50 Мb. – 100 грн.)

Акційна* 1200 грн.

до 50/25 Мбіт/с

100 грн.

Комфорт (100 Мb. – 150 грн.)

Акційна* 1200 грн.

до 100/50 Мбіт/с

150 грн.

Преміум (300 Мb. – 200 грн.)

Акційна* 1200 грн.

до 300/80 Мбіт/с

200 грн.

Вибір
абонента

* вартість підключення може бути змінена, відповідно до діючих тарифів Виконавця.
** регулярна абонентська плата може бути змінена, відповідно до діючих тарифів Виконавця.

1.3. Абонент замовляє доступ до додаткової Послуги (необхідне позначити словом «ОБИРАЮ, ТАК або БЕЗКОШТОВНО»):
№
з\п
1.

Перелік послуг

Регулярна
плата

SMS інформування

8,00 грн./міс.

Додаткова інформація

Вибір
абонента

Номер телефону: ____________________________

Безкоштовно*
Оренда
або
Серійний номер: ___________________________________
Абонентського
20,00 грн./міс.
терміналу (ONU)
*безкоштовно за умови стандартної вартісті підключення.
2. Умови підключення
2.1. Умови підключення та порядок обраних послуг.
Акційна вартість підключення становить 1200 грн. (для тарифного плану «Базовий», «Стандарт», «Комфорт», «Преміум»), після
закінчення акційного періоду вартість підключення буде становити 2000 грн. (вартість підключення станом на 01.09.2017р., може
бути змінена згідно діючих тарифів Виконавця). Вартість підключення це частка вартісті обладнання та оптичної лінії, які
надаються у безстрокове, безкоштовне/коштовне користування за умови оплати послуг з доступу до мережі інтернет та включає в
себе вартість робіт з підключення та налаштування послуги доступу до мережі Інтернет.
2.2. При підключенні Абоненту надається в користування оптичний термінал PON, який лишається власністю Оператора.
2.3. На момент підключення обов’язковою умовою є внесення Абонентом авансового платежу у розмірі вартості підключення за
обраним тарифним планом.
Потенційний користувач послуги доступу до мережі Інтернет може самостійно замовити перехід на будь-який з діючих тарифів
SkayNet згідно діючих умов Виконавця.
2.4. Вартість переходу з більшого тарифного плану на менший – 100 грн.
2.5. Вартість переходу з меншого тарифного плану на більший – 0 грн.
2.6. Діють умови бонусної програми «Приведи друга».
2.6. Підключення Абонента до обраних послуг здійснюється у порядку черги, але не пізніше 7 (семи) робочих днів з дня підписання
цього Протоколу замовлених послуг та внесення оплати за обрані послуги через платіжні термінали або через банківську установу на
розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ:
2

2.7. Підключення до мережі здійснено за рекомендацією Абонента: _________________________________________________________,
що мешкає за адресою:_________________________________________________________, № договору: __________________________.
3. Вартість послуги доступу до Інтернет (технологія «GPON») У ВІДДАЛЕНИХ РАЙОНАХ та умови підключення

Тариф (назва)

Вартість підключення

Абонентська плата

Швидкість
Інтернету
Україна/Світ

Стандарт (50 Мb. – 150 грн.)

Стандартна вартість
згідно використаних
матеріалів, обладнання

150 грн

до 50/25 Мбіт/с

Вибір абонента

3.1. При підключенні Абоненту надається в коштовне користування оптичний термінал PON, який лишається власністю Оператора.
3.2. На момент підключення обов’язковою умовою є внесення Абонентом авансового платежу у розмірі однієї абонентської плати за
обраним тарифним планом та повної вартісті підключення.
4. Прикінцеві положення
4.1. Підписанням цього Протоколу Абонент підтверджує, що він ознайомлений та беззаперечно згоден з умовами Публічного Договору
про надання послуг доступу до мережі Інтернет від 01.01.2017 р.
4.2. У разі, якщо Абонент змінює Тарифний план, Сторони підписують новий Протокол замовлених послуг в порядку та строки,
передбачені Публічним Договором про надання послуг доступу до мережі Інтернет від 01.01.2017 р.
4.3. При необхідності, Оператор телекомунікацій виконує, а Абонент зобов’язується оплатити, додаткові послуги, перелік та вартість
яких затверджуються Наказам Оператора телекомунікацій.
4.4. Абонент зобов’язаний періодично, але не рідше одного разу на тиждень, слідкувати за змінами та/або доповненнями до
Публічного Договору про надання послуг доступу до мережі Інтернет та його додатками на сайті: skaynet.com.ua
4.5. Цей Протокол замовлених послуг підписаний у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін.
5. Строк проведення акції
5.1. Подовження строку дії акції можливе на розсуд Організатора з обов’язковим інформуванням учасників Акції про зміну строків її
проведення на сайті: skaynet.com.ua

4. Реквізити та підписи Сторін
4.1. ВИКОНАВЕЦЬ:
Оператор телекомунікацій:
ТОВ «ТК ВА СПЕЙС»
Україна, 41300, Сумська обл., м. Кролевець, вул. Ломоносова, 16А
р/р № 26003055009310 в СФ КБ ПАТ «Приватбанк»,
МФО 337546
Код ЄДРПОУ 38552761
Платник податку на прибуток на загальних умовах
4.2. АБОНЕНТ:
Прізвище_______________________________________________________

МЕРЕЖЕВІ РЕКВІЗИТИ АБОНЕНТА:

Ім’я _________________________ По-батькові _______________________
Login : _________________ Password: ________________________
Дата народження: _______________________________________________
Адреса реєстрації:__________________________________________
Фактична адреса підключення:

IP адреса: _________________________________________________
Електронна адреса Виконавця:

info@skaynet.com.ua

______________________________________________________________
Ідентифікаційний номер ___________________________________
Паспорт серії ______ № _____________, виданий ____________________

Номер особистого рахунку Абонента
(ППК):

_________________________________________ від __________________

_____________________________

Тел: моб. ______________________________________________________

___________________
(підпис)

___________________________________
(ПІБ)

