ФО-П Гірявенко Наталя Володимирівна
Додаток № 1
до Розпорядження № 19
від 25 серпня 2020р.
Редакція діє з 01 вересня 2020 р.
ПОЛОЖЕННЯ
про проведення акції «Інтернет підключай – роутер забирай»
(Нова редакція)
1. Загальні положення
1.1. Умови Акції дійсні для фізичних осіб, які бажають скористатись послугою доступу до
мережі Інтернет, що надається під торговельною маркою «ЕВЕРЕСТ» та виявили бажання
стати учасниками цієї Акції і виконують умови цього Положення.
1.2. Термін дії Акції: з 01 квітня 2020 р. по 30 вересня 2020 року.
1.3. Метою проведення Акції є збільшення клієнтської бази та просування на ринку послуг та
товарів ФО-П Гірявенко Н.В.
2. Учасники Акції
2.1. Учасником акції є будь-яка фізична особа (наділена відповідною дієздатністю), яка
протягом дії Акції вперше за Місцем надання послуги підключається до послуги доступу до
мережі Інтернет від торговельної марки «ЕВЕРЕСТ» та обрала тарифний пакет «km-Нове
Безмежжя».
2.2. Учасниками акції не можуть бути фізичні особи-підприємці та юридичні особи.
3. Зміст Акції
3.1. Пропонування абонентам, що входять в групу учасників Акції (Розділ 2 Положення)
отримати можливість на умовах відповідального зберігання (Додаток №2 до Розпорядження)
використовувати безпровідний маршрутизатор (Роутер).
3.2. Модель безпровідного маршрутизатора (Роутера), що передається на відповідальне
зберігання учаснику Акції, ФО-П обирає самостійно.
4. Додаткові умови
4.1. У випадку, якщо абонент припиняє користування послугою доступу до мережі Інтернет на
умовах тарифного пакета «km-Нове Безмежжя» достроково, тобто раніше, ніж через один рік
(щонайменше 11 розрахункових періодів) з дати укладення Договору, абонент несе
відповідальність у вигляді штрафу.
4.2. Протягом терміну дії Акції встановлені спеціальні ціни на наступні послуги та матеріали:
Вартість
Регулярна
протягом
Найменування матеріалів та послуг
вартість,
терміну дії
грн.
акції, грн.
Комплект матеріалів та послуга з початкового підключення до
Телекомунікаційної мережі для забезпечення послуги доступу до
мережі Інтернет торговельної марки «ЕВЕРЕСТ» (Стандартний
пакет) за умови, що за місцем надання послуги раніше послуга
200,00
2,00
доступу до мережі Інтернет від торговельної марки «ЕВЕРЕСТ» не
надавалась, у тому числі матеріали за необхідністю: Кабель вита
пара, м. (до 30 м), Конектор RJ 45, шт. (до 2 шт.), Кліпси RG 5, шт.
(до 20 шт.), З’єднувач проводів U5001, шт. (до 4 шт.)
«Підключення «km-Нове Безмежжя» роботи та послуги з
початкового
підключення
абонентського
обладнання
для
забезпечення роботи тарифного пакету «km- Нове Безмежжя», який
120,00
140,00
надає торговельна марка «ЕВЕРЕСТ» відповідно до п.2.1 Акції
«Інтернет Підключай - роутер забирай»

ФО-П ______________ Гірявенко Н.В.

Додаток № 2
до Розпорядження № 19
від 25 серпня 2020р.
Договір відповідального зберігання безпровідного маршрутизатора (Роутера)
відповідно до акції «Інтернет Підключай – роутер забирай»
"

"

______202 __р.

ФОП: фізична особа - підприємець Гірявенко Наталя Володимирівна, яка зареєстрована як фізична особа-підприємець відповідно до
законодавства України, з одного боку, і
АБОНЕНТ: ______________________________________________________________________________________________________________________ ,
який(яка) мешкає/зареєстрований за адресою:м.Хмельницький, _________________________________________________________________________ ,
з іншого боку, разом іменовані "Сторони", уклали даний Договір (надалі - "Договір") про нижченаведене:
1. Предмет Договору
1.1.ФОП передає АБОНЕНТУ безпровідний маршрутизатор (Роутер), що за найменуванням та номером визначений в даному Договорі, а АБОНЕНТ
зобов'язується його зберігати.
1.2. Під поняттям безпровідний маршрутизатор (Роутер) в даному Договорі вживається:
безпровідний маршрутизатор (Роутер)
_серійний номер ______________________________________ .
1.3. АБОНЕНТ зобов'язаний забезпечити схоронність безпровідного маршрутизатора (Роутера) і бере на себе повну матеріальну відповідальність за
його пошкодження, псування чи знищення.
1.4. ФОП не встановлює особливих умов для зберігання безпровідного маршрутизатора (Роутера), проте рекомендує зберігати та користуватись
безпровідним маршрутизатором (Роутером) за умов, що передбачені інструкцією по експлуатації.
1.5. Сторони домовились, що цей Договір укладений на строк 50 років від дати його підписання, зазначеної в верхньому правому кутку титульної сторінки цього
Договору.
1.6. У випадку, коли АБОНЕНТ протягом одного року з моменту укладення цього Договору, не зможе користуватись тарифним пакетом «km-Нове Безмежжя»
послуги доступу до мережі Інтернет щонайменше 11 розрахункових періодів, він зобов'язаний сплатити штраф в розмірі 500 (п'ятсот) грн.
1.7. Нарахування та сплату штрафу АБОНЕНТ здійснює самостійно протягом 14 календарних днів з моменту, коли АБОНЕНТ не зможе виконувати умови п.1.6
цього Договору.
1.8. Якщо в результаті виконання цього Договору буде необхідно сплатити штраф - місцем виконання є м. Вінниця, вул. Данила Галицького, будинок 6-Б.
Сторони можуть письмово погодити інше місце виконання Договору.
2. Права та обовязки Сторін
2.1. АБОНЕНТ має право користуватися переданим йому на зберігання безпровідним маршрутизатором (Роутером) для власних потреб і може передавати
безпровідний маршрутизатор (Роутер) будь-яким третім особам на свій страх і ризик.
2.2. . АБОНЕНТ зобов'язаний:
2.2.1. вживати всіх заходів, передбачених даним Договором, і необхідних для забезпечення схоронності безпровідного маршрутизатора (Роутера);
2.2.2. повернути прийнятий на зберігання безпровідний маршрутизатор (Роутер) на вимогу ФОП протягом 50 років після завершення строку зберігання
визначеного п.1.5.цього Договору;
2.2.3. нести відповідальність за втрату, псуваня або пошкодження безпровідного маршрутизатора (Роутера).
2.3. ФОП зобов'язаний:
2.3.1. передати безпровідний маршрутизатор (Роутер) АБОНЕНТУ в порядку, що передбачений цим Договором.
3.Умови приймання - передачі безпровідного маршрутизатора (Роутера)
3.1. Приймання - передача безпровідного маршрутизатора (Роутера) здійснюється в момент підписання Сторонами даного Договору. Цей Договір
одночасно є актом приймання - передачі безпровідного маршрутизатора (Роутера). Сторони домовились про те, що жодного іншого документу, який би
засвідчував факт приймання - передачі безпровідного маршрутизатора (Роутера) від ФОП до АБОНЕНТА укладати не потрібно.
3.2. Дата передачі безпровідного маршрутизатора (Роутера) від ФОП до АБОНЕНТА - дата підписання даного Договору.
3.3. Після підписання даного Договору вважається, що Сторони не мають претензій щодо зовнішніх пошкоджень та робочих властивостей безпровідного
маршрутизатора (Роутера).
4. Ціна Договору
4.1. Договір носить безоплатний характер.
4.2. Сторони погодили, що не здійснюють між собою жодних відшкодувань та компенсацій з обслуговування безпровідного маршрутизатора (Роутера).
5. Відповідальність Сторін
5.1. Впродовж строку, зазначеного в п.1.5 цього Договору, усі ризики щодо втрати, пошкодження або псування безпровідного маршрутизатора (Роутера) несе
АБОНЕНТ самостійно.
5.2. Сторони домовились, що всі суперечності, які можуть виникнути між ними щодо предмету Договору або щодо виконання умов Договору, підлягають
розгляду за місцем знаходження/здійснення діяльності ФОП, що є місцем виконання зобов'язань Сторін за цим Договором.
6. Строк дії Договору
6.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє впродовж строку зазначеного в п.1.5. цього Договору. У випадку невиконання
Cторонами своїх зобов'язань відповідно до цього Договору, цей Договір діє до повного виконання Cторонами своїх зобов'язань за цим Договором.
7. Додаткові умови
7.1. За погодженням Сторін до даного Договору можуть вноситися зміни і доповнення.
7.2. Усі спори, що виникають за даним Договором, і не врегульовані угодою Сторін, розглядаються в суді відповідно до чинного законодавства за місцем
виконання зобов'язань зазначених в п.5.2 цього Договору.
7.3. Даний Договір складений у двох оригінальних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.
8. Реквізити Сторін
АБОНЕНТ
ФОП Гірявенко Н.В.
_______________________________________________________________
(П.І.Б)

Місце здійснення діяльності: 21036, м. Вінниця
вул. Данила Галицького, 6-Б

_______________________________________________________________
ідентиф. номер 2909315788

_______________________________________________________________
(підпис АБОНЕНТА)

______________________________________________________________

