ДОДАТОК №_____
ДО ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
№_______________ від «___»__________ 20__ р.
ЗАМОВЛЕННЯ НА ПОСЛУГИ №___________
м.__________________

«____»_____________20__р.

РОЗДІЛ І «ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ»
1. Інформація про Абонента та Оператора
1.1.
Абонент
1.1.1. Найменування
1.1.2. Юридична адреса
1.1.3. контактна особа
1.1.4. номер телефону / e-mail
1.1.5. Адреса доставки рахунків (квитанцій)
1.2.
Оператор
1.2.1. Найменування
1.2.2. Юридична адреса
1.2.3. Контактні дані представників технічної
підтримки Оператора
2. Інформація про Послуги
2.1.
Опис (обсяг) Послуг
2.2.
Послуги починають надаватись
2.3.

Додаткові умови

ПрАТ «ДАТАГРУП»
м. Київ, 03057, вул. Смоленська 31-33
номер телефону______________________________________,
електронна адреса (e-mail) ______________________________

Додаткові послуги міжнародного телефонного зв’язку "ДатаСвіт"
З моменту підписання Акту приймання-передачі виконаних Робіт //
З
____._____.20____р.
Користування додатковою послугою «ДатаСвіт» здійснюється за наступним
механізмом: 00 979 (міжнародний номер абонента, якому телефонують), де:
00 - вихід на міжнародний зв'язок, 979 - код послуги «ДатаСвіт».
Тарифікація переговорів – посекундна.
Напрями, на які абоненти можуть здійснювати виклики за допомогою
додаткової послуги «ДатаСвіт», обмежені. Виклики можуть здійснюватися
лише на дозволені ПрАТ "ДАТАГРУП" напрями. У випадку необхідності
здійснення викликів на такі напрями необхідно користуватися звичайною
послугою міжнародного телефонного зв'язку (без введення коду додаткової
послуги "ДатаСвіт") згідно зі звичайними тарифами.
Зміна тарифів на окремі напрямки міжнародного зв'язку додаткової послуги
"ДатаСвіт" може здійснюватися з ініціативи Оператора шляхом попередження
про це Абонента відповідно до умов укладеного Договору, в тому числі, але не
виключно, на розсуд Оператора шляхом направлення листа на вказану вище
електронну адресу Абонента, розміщення на рахунках. Продовження
використання Абонентом додаткової послуги "ДатаСвіт" після вступу в дію
зазначених змін буде свідчити про згоду Абонента з новими тарифами.

3. Технічні характеристики Послуг
3.1.
Тип Послуг
3.2.

Точка демаркації (розмежування відповідальності Абонента та
Оператора)

Додаткові послуги міжнародного телефонного
зв’язку "ДатаСвіт" (негарантованої якості)
Soft-Switch Оператора за адресою м. Київ, вул.
Смоленська, 31-33

РОЗДІЛ ІІ «ПЛАТЕЖІ ЗА ЗАМОВЛЕННЯМ»

1. Вартість Послуг

Вид платежу

Разові фіксовані платежі

Кіл-ть

Вартість
за од., без
ПДВ, грн.

Вартість
загальна, без
ПДВ, грн.

ПДВ (20%),
грн.

Вартість
загальна з ПДВ
(20%), грн.

1

Щомісячні фіксовані платежі

Тарифи на додаткові послуги міжнародного телефонного зв’язку "ДатаСвіт" (тарифікація переговорів) - передаються
Абоненту при підписанні Сторонами Замовлення на Послуги. Підписуючи це Замовлення Абонент підтверджує, що
Оператор передав Абоненту копію документа, який містить тарифи на додаткові послуги міжнародного телефонного зв’язку
"ДатаСвіт".
2. Аванс за Замовленням
Вид платежу

Сума без ПДВ,
грн.

Аванс

ПДВ
(20%), грн.

Сума з ПДВ (20%),
грн.

РОЗДІЛ ІІІ «ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ»
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Дата набрання чинності Замовлення
«___»___________ 20__р.
Строк дії Замовлення
1 рік з моменту підписання Сторонами Замовлення
Після підписання обома Сторонами та скріплення печатками Сторін, Замовлення стає невід’ємною частиною
Договору №__________ від «___»________ 20__р.
Дане Замовлення складене у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу, по одному примірнику для
Абонента та Оператора.
Своїм підписом під цим Замовленням Абонент дає пряму та недвозначну згоду на отримання Послуг
Оператора.
Офіційно встановлений НБУ курс гривні по відношенню до долару США на дату підписання Сторонами цього
Замовлення становить ____________________.
Датою оплати Абонентом вартості Робіт, Послуг за Замовленням вважається дата надходження грошових
коштів від Абонента на поточний рахунок Оператора.
З моменту набрання цим Замовленням чинності, дія Замовлення на Послуги №_____ (Додаток № ____ до
Договору) припиняється.

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

АБОНЕНТ:
___________________
__________________________
Адреса для листування:_________________________
п/р № __________________ в ______________,
МФО ________
Код ЄДРПОУ _______________
Свідоцтво платника ПДВ № _________,
ІПН _________________
Платник ______________________________
Контактний телефон: _____________________
________________________
посада

_________________________
підпис і печатка

_________________________
підпис і печатка

_______________
ПІБ

_______________
ПІБ

2

