АКТ
приймання-передачі виконаних робіт
за Договором про надання телекомунікаційних послуг
(доступ до мережі Інтернет)
(для абонентів-фізичних осіб)
№__________ від «___» ____________ 20 __р.
м. _______________

«___»_________20 __ р.

Приватне акціонерне товариство «ДАТАГРУП», що включене до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій
за №1517 на підставі Рішення НКРЗ від 25.02.2010 року №83 (надалі – «Оператор»), в особі
______________________________, що діє на підставі ____________________, з однієї сторони, та
_________________________ (ПІБ) (надалі – «Абонент»), що діє на підставі паспорт серія______, номер_________,
виданий _______________________________________ від ___________________, з другого боку, склали цей Акт
приймання-передачі виконаних робіт (надалі – Акт) про наступне:
1.
Для надання Послуг за Договором про надання телекомунікаційних послуг №___ від «__» _________ 20 __ р.,
надалі – Договір, та Замовленням на Послуги №____ (Додаток №____ до вказаного Договору), надалі – Замовлення,
Оператор виконав наступні Роботи:
Обсяг Робіт
Вартість без ПДВ, грн.
ПДВ (20%),
Вартість з ПДВ (20%),
грн.
грн.
Роботи з підключення до мережі Оператора
Роботи із встановлення Обладнання
Оператора
2.
Оператор передав, а Абонент прийняв результат виконаних Оператором Робіт.
3.
Датою активації (початку надання) замовлених Абонентом Послуг є дата підписання Абонентом та Оператором
цього Акту.
4.
Адреса Приміщення Абонента, у якому активовані Послуги:____________________________________________
5.
Підписуючи цей Акт, Абонент підтверджує, що замовлені ним Послуги були належним чином активовані
Оператором у Приміщенні Абонента.
6.
Аутетнтифікаціні дані Абонента для доступу до Особистого кабінету Абонента, розміщеного в мережі Інтернет:
http://www.my.datagroup.ua
унікальні:
Логін
(login)
_____________________,
Пароль
(password)
_____________________
Абонент зобовязаний змінити свій первинно наданий пароль (password) відповідно до вказівок Оператора,
розміщенних на сайті Оператора та/або у Особистому кабінеті Абонента.
7.
Замовленні Абонентом та активовані Послуги Абонент зобов’язаний оплатити в порядку та строки, встановлені
Договором та Загальними Умовами (що розміщені в мережі Інтернет на сайті Оператора).
8.
Роботи виконані Оператором у встановлений Замовленням строк.
9.
Абонент не має претензій до Оператора щодо якості та строку виконання Оператором Робіт.
Оператор:
ПрАТ «ДАТАГРУП»
Україна, 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 31-33
Адреса для листування:_________________________________
п/р № __________________ в ______________, МФО ________
Код ЄДРПОУ 31720260
Свідоцтво платника ПДВ № 100327825, ІПН 317202626585
Платник податку на прибуток на загальних умовах
Контактний телефон: _____________________
________________________
посада
_________________________
підпис і печатка

____________________
ПІБ

Абонент:
ПІБ_______________________________________
Адреса реєстрації:_________________________
______________________________________
Адреса місця проживання:___________________
__________________________________________
паспорт серії ___ № ___________, виданий ____
___________________________від ___________ р
Ідентифікаційний номер______________________
Контактний телефон:_________________________
e-mail:_________________________________

____________________
Підпис

____________________
ПІБ

