Абонентський договір про надання послуг Кабельного телебачення
Приватне акціонерне товариство «Датагруп», далі Агент, що діє на підставі Агентського договору
№ 01062018 від 01.06.2018 р, від імені та за доручння ТОВ «Датагруп Медіа» (далі Провайдер), діючого на
підставі ліцензії провайдера програмної послуги виданої Національною радою України з питань телебачення
і радіомовлення, повний перелік яких наведено у Додатку №3 Правил надання та отримання послуг
кабельного телебачення, керуючись Законом України «Про телебачення та радіомовлення», Законом
України «Про телекомунікації», «Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг», що
затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295(із відповідними змінами та
,що діє на підставі __________________, з одного боку, та
доповненнями), в особі
__________________________, паспорт серія ______________________
номер __________________,
виданий
(надалі – «Абонент»), з другого боку, разом надалі іменуються «Сторони», а кожна окремо –
«Сторона», уклали цей Абонентський договір (надалі – «Абонентський договір» або «Договір») про
наступне:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1. Відповідно до умов цього Договору Провайдер на платній основі надає Абоненту Послуги
кабельного телебачення (доступ до перегляду пакетів телерадіопрограм) та Додаткові послуги, що
замовлені Абонентом, а Абонент своєчасно та у повному обсязі зобов’язується оплачувати надані йому
Послуги відповідно до даного Договору на умовах і в порядку передбаченому Правилами надання та
отримання послуг кабельного телебачення (надалі - Правила) та Додатків до нього.
2. Загальні положення замовлення та отримання Абонентом Послуг, надання їх Провайдером,
порядок та строки оплати Абонентом замовлених Послуг, вартість, ціни та тарифи, таких Послуг тощо,
встановлені в Правилах та в Додатках до них.
3.
Укладаючи Абонентський договір, Абонент автоматично погоджується з повним та безумовним
прийняттям Абонентом положень Абонентського договору, Правил та Додатків до них затверджених
Провайдером та оприлюднених на сайтах в мережі Інтернет за адресами: www.datagroup.ua
4. Сторони визнають, що з моменту укладення Сторонами Абонентського договору, Правила із
всіма Додатками до них стають невід’ємною складовою частиною такого Абонентського договору, а їх
положення є обов’язковими для Провайдера та Абонента.
5. Цей Договір вважається укладеним з моменту підписання Сторонами та діє до моменту його
припинення в порядку, передбаченому Правилами.
6. Цей Договір являє собою повну угоду між Сторонами щодо предмету Договору і заміняє будь-які
попередні Договори, письмові й усні домовленості, що відносяться до предмету Договору.
7. Цей Абонентський договір укладений українською мовою у двох примірниках, що мають рівну
юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.
8. Провайдер має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених
законодавством України.
9.
Абонент підтверджує, що на момент підписання цього Договору він ознайомлений з
положеннями чинного законодавства у сфері телекомунікацій та Правил надання та отримання послуг
кабельного телебачення та їх Додатків, які розміщені за адресами в мережі Інтернет
www.datagroup.ua та надає однозначну згоду на отримання послуг від Провайдера.
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