Додаток № 1 до Наказу № 383 від 16 квітня 2021 року
ПРОТОКОЛ ЗАМОВЛЕНИХ ПОСЛУГ ТА ОБЛАДНАННЯ
АБОНЕНТ: в особі , що діє на підставі Статуту з однієї сторони, та
ПІДПРИЄМСТВО: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», яке є платником податку на прибуток за загальною ставкою оподаткування, в особі , що діє на підставі Довіреності № від
р.,
з іншої сторони, уклали цей Протокол замовлених послуг та обладнання (далі іменується - Протокол) про наведене нижче:
1.

Підприємство забезпечує підключення Абонентського відгалуження до Телекомунікаційної мережі за адресою:
та надання обраних Абонентом Послуг винятково за адресою:

2.

Абонент замовляє наступні Послуги та Додаткові послуги і пакети:

Послуга
З

☐на Акційних умовах /

☐ на Регулярних умовах

/ Назва пакету /

/ Код /

р. тарифікація послуги здійснюється згідно Регулярного Тарифу на послуги

Швидкість до, Download/Upload, Кбіт/с
Обсяг передплаченого трафіку, Мбайт
Обов'язкова IP-адреса при настройці IP STB (для послуги доступу до пакетів ТБ за IP- протоколом)

необмежений
77.120.4.226

Дата активаціі послуги

(заповнюється вручну)

Додаткова точка перегляду послуги доступу до пакетів телепрограм
Фіксована IP-адреса
Додаткові пакети
Назва
Код сервісу
Назва
Код сервісу

Додаткові послуги та пакети
Код сервісу:
Код сервісу:
Назва
Назва

Кількість:
Кількість:
Додаткові пакети до пакету "Публічній+"
Код сервісу
Код сервісу

Примітка: інші включені сервіси замовляються окремо

Самостійне керування послугами «Мій кабінет»*
Пароль

Логін

* my.volia.com користування послугою «Мій кабінет» дозволить Вам максимально швидко отримувати інформацію щодо послуг. Доступ надається автоматично при підключенні послуг.

Доставка рахунків, бухгалтерських документів та інших повідомлень
Проводити відправлення (ТАК/НІ)
Адреса для поштового листування та інших відправлень

Електронна пошта
3.
3.1.

Проводити відправлення (ТАК/НІ)

ОБЛАДНАННЯ та СЕРВІСНІ ПОСЛУГИ
Підприємство передає, а Абонент отримує Обладнання з наступними характеристиками:
Обладнання

Марка

Серійний номер

Вартість,
за одиницю,
грн з ПДВ

Умови отримання обладнання
Пакет послуг Користування Придбання

Номер картки авторизації /
МАС-адреса модему

TB- тюнер/ САМ-модуль /
HD- Тюнер/ IP-Тюнер
Модем/ Точка доступу (Wi-Fi)/
USB адаптер (Wi-Fi)
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

3.1.4.
3.2.
3.2.1.

Обладнання передається у користування відповідності до умов Правил надання та отримання обладнання та картки авторизації для користування послугами..
Вартість Обладнання на момент його передачі зафіксована в в даному протоколі п. 3.1.
Обладнання передається в користування у робочому стані без зовнішніх пошкоджень.
Комплектація Обладнання на момент його передачі зазначена в Правилах надання та отримання обладнання та картки авторизації для користування послугами.

Абонент замовляє наступні Сервісні послуги вказані в п. 3.2.1. на 3.2.2..
Замовлені сервісні послуги з підключення:

Код
3.2.2.

Найменування послуги

Вартість, грн. (з ПДВ)*

Замовлені додаткові сервісні послуги та матеріали, які не включено до послуг що вказані в п. 3.2.1.:

Код

Найменування послуги

Кількість, од.

Вартість, грн. (з ПДВ)*

* Вказана сума не включає вартість користування обладнанням: кабельним модемом та/чи ТВ-тюнером, IP ТВ-тюнером/ресивером. Виконання сервісних послуг з підключення та додаткових сервісних послуг проводиться згідно з
переліком робіт і матеріалів, регулярна вартість яких зазначена в чинному Прейскуранті на обладнання, матеріали та сервісні послуги.

3.3.
3.4.
3.5.
4.

Загальна вартість виконаних сервісних послуг з ПДВ складає (вказати прописом): ______________________________________________________________________________________________
Сторони щодо наданих при підключенні сервісних послуг один до одного претензій не мають.
Виконані Сервісні послуги вважаються наданими та прийнятими з моменту підписання сторонами цього протоколу.
Самостійне підключення до послуг(и) (необхідне відмітити):
Послуга ТБ+Інтернет _________________________________________
Послуга доступу до пакетів телепрограм за IP-протоколом ___________________________________________
Послуга доступу до Інтернет ___________________________________
Послуга доступу до пакетів телепрограм __________________________________________________________
Підключаючись самостійно, Абонент претензій з приводу підключення та якості надання послуг з підключення до Підприємства не має.
5.
Підписанням цього Протоколу Абонент підтверджує, що уважно ознайомився та зобов’язується дотримуватися вимог, встановлених Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг
(послуги доступу до пакетів телепрограм, послуги доступу до Інтернету, послуги «ТБ+Інтернет»), що затверджені директором Підприємства (далі Правила), Правила надання та отримання обладнання та
картки авторизації для користування Послугами, Тарифами, чинними на Підприємстві, Переліком телепрограм, що входять до певного Пакету телепрограм, Загальною інформацією про послугу(и), Переліком
кінцевого обладнання для надання Послуг, Регламентами Акцій (у випадку замовлення послуг на умовах акцій), Загальною інформацією про надання послуги доступу до пакетів телепрограм за «ІР
протоколом» (комп’ютерна програма «Воля TВ») та послуги «ТБ+Інтернет» за «ІР протоколом» (комп’ютерна програма «Воля TВ») для суб’єктів господарювання (у випадку замовлення таких послуг) та цим
Протоколом. Абонент зобов’язується дотримуватися та виконувати чинні Правила та отримувати Послуги, Додаткові послуги та пакети, Сервісні послуги на їх умовах. Правила та Регламенти отримав.
6.
Абонент за користування вищезазначеним Пакетом (План підписки/Тарифний план) сплачує Підприємству плату в порядку та у спосіб, що передбачений Договором та Правилами згідно з чинним
на день оплати Тарифами Підприємства.
7.
Абоненту повідомлено про те, що Послуга надається з дати активації, зазначеної в Протоколі.
8.
Цей Протокол складено у двох примірниках (по одному для кожної із Сторін), які мають однакову юридичну силу.

9.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ПІДПРИЄМСТВО
ТОВ "ВОЛЯ-КАБЕЛЬ"
Адреса
02094 м.Київ, вул. Магнітогорська, 1, 4 поверх

АБОНЕНТ:
Юридична адреса

UA483510050000026009062793504

Р/р

Р/р
ПАТ «УкрСиббанк»

МФО
ІПН
Код згідно з ЄДРПОУ
Номер свідоцтва ПП

ІПН
307779126592
Код згідно з ЄДРПОУ
30777913
Контактні номери телефонів:
Lifecell
(073) 502-22-00
Vodafone
(066) 502-22-00
Kyivstar
(068) 502-22-00
Електронна адреса:
pro@volia.com
Представник Підприємства: ________________________/ /
(підпис)

Тел.:
Електронна адреса:

(ПІБ)

м.п.

Абонент: __________________________/ /
(підпис)

(ПІБ)

м.п.

