Додаток № 4
до наказу ПрАТ «ДАТАГРУП»
№ 67 від «21» квітня 2017р.
ДОДАТОК № _
ДО ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
№________ від «__» 201_ р.

м.__________________

ЗАМОВЛЕННЯ НА ПОСЛУГИ №___________
Послуга «0-800» з використанням IP-протоколу
«____»_____________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.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

Оператор
Найменування
Юридична адреса
Контактні дані представників технічної
підтримки Оператора

2. Інформація про Послуги
2.1.
Опис (обсяг) Послуг

2.2.

Послуги починають надаватись

2.3.
2.4.

Номер Послуги «0-800»
Транспорт
сигналу
від
SIPтерміналу Абонента до Softswitch
Оператора для перенаправлення
дзвінків абонентів ТфМЗК на
номер(и) Послуги «0-800»
Додаткові умови

2.5.

3. Технічні характеристики Послуг
3.1.
Тип Послуг
3.2.
Адреса місця отримання Послуг
(адреса включення)
3.3.
Точка демаркації (розмежування
відповідальності
Абонента
та
Оператора)

ПрАТ «ДАТАГРУП»
м. Київ, 03057, вул. Смоленська 31-33
номер телефону: ________________________________
електронна адреса (e-mail): ________________________

Послуга «0-800» – телекомунікаційна послуга, в межах якої
Оператор створює технічну можливість доступу абонентів ТфМЗК
до телекомунікаційного обладнання Абонента, шляхом здійснення
абонентами ТфМЗК дзвінків на виділений(ні) Абоненту Оператором
номер(и) глобальної телекомунікаційної послуги «0-800». Вартість
дзвінків абонентів ТфМЗК на виділений(ні) Абоненту номер(и)
Послуги «0-800» оплачується Абонентом відповідно до тарифікації
переговорів, наведеної в таблиці 2 розділу ІІ цього Замовлення.
Послуга «0-800» надається на території України. Надання Послуги
«0-800» здійснюється відповідно до Умов надання глобальної
телекомунікаційної послуги «0-800», що розміщені на зовнішньому
сайті ПрАТ «ДАТАГРУП» www.datagroup.ua.
З моменту підписання Акту приймання-передачі виконаних Робіт //
з ____._____.20____р.
0-800-____________________
За допомогою організованого Абонентом каналу зв’язку до мережі
Інтернет з пропускною спроможністю не менше 128 Кбіт/с на кожну
лінію
Абонент зобов’язаний інформувати абонентів ТфМЗК, що їх дзвінки
з території України на виділений(ні) Оператором Абоненту номер(и)
Послуги “0-800” є безкоштовними для абонентів ТфМЗК. У випадку
різкого підвищення трафіку на телефонній мережі внаслідок
здійснених Абонентом рекламних акцій, оголошень, тощо,
Оператор не гарантує однакову технічну можливість для абонентів
ТфМЗК з усіх регіонів України додзвонюватись на виділений(ні)
Оператором Абоненту номер(и) Послуги “0-800”
Послуги телефонного зв’язку з використанням IP-протоколу
Порт
телефонного
комутатора
Оператора
(Softswich),
встановлений за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 31-33

РОЗДІЛ ІІ «ПЛАТЕЖІ ЗА ЗАМОВЛЕННЯМ»

1. Вартість Послуг

Вид платежу

Кіл-ть

Вартість
Вартість
ПДВ
за од., без загальна, без (20%),
ПДВ, грн.
ПДВ, грн.
грн.

Разові платежі
Плата за ініціалізацію Послуги “0-800”

Вартість
загальна з
ПДВ (20%),
грн.

Плата за підключення додаткових IP-ліній
Щомісячні платежі
Абонентна плата за користування номером Послуги
«0-800»
Абонентна плата за користування додатковими IPлініями
2. Тарифікація переговорів

Вартість 1 хвилини вхідного дзвінка абонента ТфМЗК на
1 номер Послуги «0-800»*

Вартість без
ПДВ, грн.

ПДВ (20%),
грн.

Вартість з
ПДВ
(20%),
грн.

* нетарифіковані інтервали відсутні, тарифікація щосекундна, з’єднання не тарифікується.

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

Дата набрання чинності Замовлення
«___»___________ 200__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 «___»________ 200__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 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
_________________________
_______________
підпис і печатка
ПІБ

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

