Перелік телекомунікаційного обладнання, що надається Абонентам, як додатковий сервіс до основної послуги
доступу до мережі Інтернет за технологією Ethernet з надання обладнання у тимчасове платне користування
та продаж обладнання за оцінною вартістю через особистий кабінет користувача усіх населених пунктах
присутності (крім м. Хмельницький, м. Кам’янець-Подільський, м. Старокостянтинів, м. Шепетівка, м. Славута,
м. Нетішин)
Обладнання

Вартість одиниці
обладнання, грн з ПДВ

Тариф за тимчасове платне
користування обладнанням, грн/місяць
з ПДВ

1

TP-Link TL-WR740N*

450,00

-

2

TP-Link TL-WR840N

550,00

30,00

3

TP-Link TL-WR940N

800,00

35,00

*Обладнання TP-Link TL-WR740N можна тільки придбати згідно вказаної вартості.

Перелік телекомунікаційного обладнання, що надається Абонентам, як додатковий сервіс до основної послуги
доступу до мережі Інтернет за технологією Ethernet з надання обладнання у тимчасове платне користування
з можливістю викупу за оцінною вартістю в м. Хмельницький, м. Кам’янець-Подільський, м. Старокостянтинів,
м. Шепетівка, м. Славута, м. Нетішин
Обладнання
1

TP-Link TL-WR840N

Вартість одиниці
обладнання, грн з ПДВ

Тариф за тимчасове платне
користування обладнанням, грн/місяць
з ПДВ

500,00

20,00

1. Умови надання додаткового сервісу з тимчасового оплатного користування Обладнанням з можливістю викупу:
1.1. Абонент має право взяти у тимчасове платне користування Обладнання з можливістю викупу за 1,20 грн з
урахуванням ПДВ на умовах:
1.2.1 абонент зобов’язаний користуватися додатковим сервісом з надання обладнання в тимчасове платне
користування не менше 18 місяців;
1.2.2 не мати заборгованості з абонентної плати за користування додатковим сервісом на початку 19-го місяця
користування.
2. Спосіб оформлення відносин з абонентом – підписання Додаткової угоди (на далі ДУ) про надання обладнання
на умовах оренди (до основного договору про надання телекомунікаційних послуг) та Акту приймання-передачі Обладнання.
3. Первинний платіж – дорівнює вартості абонентної плати за повний місяць користування додатковим сервісом.
Первинний платіж оплачується абонентом протягом трьох днів з дня підписання Додаткової угоди про надання обладнання
на умовах оренди (до основного договору про надання телекомунікаційних послуг) та Акту приймання-передачі Обладнання.
4. Порядок розрахунків – внесення абонентом коштів на свій Особовий рахунок шляхом перерахування коштів в
безготівковій формі на поточний рахунок ПрАТ «ДАТАГРУП». Детальніше про порядок, умови розрахунку вказано на сайті:
www.datagroup.ua в розділі «Оплата».
5. Розрахунковий період – один календарний місяць. З першого по останній день місяця.
6. Строки оплати – щомісячно до 1-го числа наступного місяця
7. Додатковий сервіс не можливо призупинити під час дії послуги «Пауза», якщо абонент скористався послугою
«Пауза» за своїм тарифним планом послуги з доступу до мережі Інтернет. Оплата за додатковий сервіс тимчасового
оплатного користування Обладнанням під час послуги «Пауза», стягується в повному обсязі.
8.
Відмова від користування додатковим сервісом – згідно умов Додаткової угоди про надання обладнання на
умовах оренди до основного договору про надання телекомунікаційних послуг.
У випадку дострокового розірвання ДУ про надання додаткового сервісу, абонент зобов’язаний повернути
телекомунікаційне обладнання у робочому стані і повній комплектації.
В разі неповернення телекомунікаційного обладнання, або повернення в неповній комплектації та/або в не робочому
стані абонент зобов’язаний сплатити повністю вартість одиниці Обладнання.

