Додаток 1 до договору про надання телекомунікаційних послуг

Директору ТОВ «Дрімнет» Новотарському Є.М.

ЗАЯВА №_____________________ про замовлення послуг та приєднання до умов Договору про надання телекомунікаційних послуг
м. Запоріжжя
«__» ___________________ 20__ р.
Ознайомившись з умовами Договору про надання телекомунікаційних послуг та додатками до нього (далі – Договір) на офіційному сайті ТОВ «Дрімнет» (далі – Оператор) в мережі Інтернет за
адресою www.mriya.net.ua та/або в друкованому вигляді, я (П.І.Б.) ____________________________________________________________ приєднуюсь до умов Договору та замовляю наступний
перелік телекомунікаційних послуг за адресою: _____________________________________________________
Додаткові платні послуги
Послуга
Підпис

Послуга

Підпис

Послуги доступу до мережі Інтернет
Послуга
Бажаний тарифний план*
Оптичний Інтернет

Послуга

Підпис

Послуга

Підпис

1.

Спеціальні умови підключення

Абонентське обладнання для користування Послугою доступу до мережі Інтернет:
Модель
Серійний номер
Умови отримання
Юніт оптичний мережевий
___________________________________________
Оренда за акційною вартістю
2.
*

Додаткові послуги

Балансова вартість
1000 гривень

Підпис

Підпис
___________

Інше _______________________________________________________________________________________________________________________________

- детальна інформація про умови тарифних планів розміщена на сайті www.mriya.net.ua
Своїм підписом підтверджую, що:
я ознайомлений, погоджуюсь та, з метою належного виконання Договору, зобов’язуюсь дотримуватися
положень Закону України «Про телекомунікації», Правил надання та отримання телекомунікаційних
послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295, Умов та порядку
надання телекомунікаційних послуг ТОВ «Дрымнет», затверджених Оператором та опублікованих на
офіційному сайті, що є складовою частиною Договору, Договору та додатків до нього;
я ознайомлений зі змістом Закону України «Про захист персональних даних», в тому числі з моїми
правами, визначеними ст.8 Закону України «Про захист персональних даних», даю згоду Оператору на
обробку своїх персональних даних з метою надання, отримання, здійснення розрахунків за
телекомунікаційні послуги та на передачу власних персональних даних третім особам без будь-яких
повідомлень мене;
у разі непогашення чи несвоєчасного погашення заборгованості за надані відповідно до Договору послуги
я погоджуюсь, що інформація про мене щодо стану розрахунків за Договором (включаючи прізвище, ім’я
та по батькові чи будь-які інші дані, зазначені при укладанні Договору) може бути надана третім особам,
яких Оператор має право інформувати про наявність та розмір боргу, а також використана з метою

Абонент: __________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові / повне найменування)

___________________________________________________________________________________
(адреса реєстрації / юридична адреса)

___________________________________________________________________________________
(серія, № паспорту / п.р, назва банку, МФО)

___________________________________________________________________________________
(номер обл. картки платника податків / ідентифікаційний код (номер) юридичної особи (або фізичної особи-підприємця)

___________________________________________________________________________________
(свідоцтво платника ПДВ, індивідуальний податковий номер, статус платника податку)

Контактна інформація: _______________________
(номер мобільного телефону)

___________________________________
(електронна адреса email)

Підпис абонента: ________________________

формування реєстру боржників, у тому числі Оператор має право передавати свої права та зобов’язання за
Договором
третім особам без моєї згоди на це;
я ознайомлений та погоджуюсь з тарифами/тарифними планами на послуги, перед початком користування
послугою зобов’язуюсь ознайомлюватись з її вартістю та умовами надання станом на день користування
послугою;
я надаю згоду на отримання від Оператора інформації про належну до оплати вартість спожитих послуг та
необхідні платежі шляхом надсилання на мою адресу (адресу реєстрації, електронну адресу) рахунків або в
інший погоджений спосіб з урахуванням моєї зручності (смс, платіжні системи тощо);
я надаю згоду на отримання від Оператора повідомлень щодо надання послуг за Договором за вказаними в
цій заяві контактними даними;
копії документів, наданих для підключення до замовлених/ої послуг/и, зняті в моїй присутності та
повністю відповідають оригіналу.

