
АКТ ПІДКЛЮЧЕННЯ
АБОНЕНТА

                                              за Абонентським договором  № _____________   від  ___-___-202__ р.  

            м.Кременчук

ТОВ «КОМПАНІЯ ВІНЕР ТЕЛЕКОМ», що включений до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій на підставі 
Рішення НКРЗ від 08.05.2018 року за № 6842, (надалі – «Провайдер»), в особі директора Данеки Є.В., що діє на підставі 
Статуту, з одного боку, та ________________________________________________________, паспорт 
серія ______, номер ________________, виданий  від ___-___-______  р. (надалі - "Абонент"), з другого боку, склали цей 
Акт підключення Абонента (надалі - "Акт")  про наступне:  

1. Для надання первинно замовлених Абонентом Послуг (послуг з доступу до мережі Інтернет) за Абонентським
договором № __________ від ___-___-202_ р.(надалі - "Абонентський договір"), Провайдер виконав підключення 
Абонента до телекомунікаційної мережі Провайдера (Активацію первинно замовлених Абонентом Послуг).

2. Датою Активації (початку надання) первинно замовлених Абонентом Послуг є дата підписання Абонентом та 
Провайдером цього Акту.

3. Адреса Приміщення Абонента, у якому первинно замовлені Абонентом Послуги були активовані: 
_____________________________________________________________________________________

4. Вартість Послуги за обраним Абонентом Тарифним планом  (Тариф безлімітний до      Мбіт/с)  становить _____ грн 
щомісячно. 

● Абонентська плата нараховується кожного 1-го числа місяця.

5. Підписуючи цей Акт Абонент підтверджує, що замовлені ним Послуги були належним чином активовані

Провайдером у Приміщенні Абонента.

6. Адреса сторінки входу до Особистого кабінету Абонента в мережі Інтернет: http://www.viner.net.ua/

7. Первинні Аутентифікаційні дані Абонента для доступу до Особистого кабінету:

унікальний логін (login): __________________, унікальний пароль (password): _______________________

8. Номер Особового рахунку Абонента: Особовий рахунок № _____________________________________

9. Первинно замовлені Абонентом та активовані Послуги мають бути оплачені в порядку та строки, встановлені 

Загальними Умовами надання Послуг, що розміщені в мережі Інтернет на Сайті Провайдера за адресою: 

http://www.viner.net.ua/

10.  Після підключення кабель, що знаходиться у приміщенні Абонента стає його власністю, а кабель що 
прокладений від приміщення        Абонента до обладнання провайдера залишається власністю Провайдера.

       11. Абонент не має претензій до Провайдера щодо якості та строку Активації первинно замовлених Послуг.

       12. Цей Акт є невід’ємною частиною Абонентського договору, укладеного Абонентом та Провайдером.

Провайдер:
ТОВ “КОМПАНІЯ ВІНЕР ТЕЛЕКОМ”
39600, м.Кременчук, вул. Богдана Хмельницького 3-В
Код ЄДРПОУ - 42076187
р\р 26000054632526 (UA413314010000026000054632526) 
в АТ КБ «Приватбанк» МФО 331401
Платник єдиного податку, 3 група
Контактний телефон: 0800 20 20 10 ( безкоштовно з усіх операторів )

_________________________                   Данека Є.В.
           підпис і печатка                                        ПІБ

Абонент:
П.І.П. _____________________________________________________
Адреса ___________________________________________________
Паспорт __________________________________________________
__________________________________________________________
ІПН ______________________________________________________
Телефон__________________________________________________ 

_____________________                      _________________
           підпис                                                           ПІБ

http://www.viner.net.ua/
http://www.viner.net.ua/


АБОНЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР № __________
м. Кременчук                                                                                                                                                ____-_____- 202__р.

ТОВ «КОМПАНІЯ ВІНЕР ТЕЛЕКОМ», що включений до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій на підставі 

Рішення НКРЗ від 08.05.2018 року за № 6842, (надалі – «Провайдер»), в особі директора Данеки Є.В., що діє на підставі 
Статуту, з одного боку, та _____________________________________________________________, паспорт серія _____, номер 
________________, виданий від _____-_____-__________р. (надалі – «Абонент»),  з другого боку, 

разом надалі іменуються «Сторони», а кожна окремо - «Сторона», уклали цей Абонентський договір (надалі – «Абонентський 
договір» або «Договір») про наступне:

1. Провайдер надає Абоненту Послуги на підставі здійснених Абонентом замовлень Послуг, а Абонент зобов’язується 
приймати такі Послуги, та сплачувати Провайдеру належні за замовленими Послугами платежі на умовах та в порядку, що 
передбачені Загальними Умовами надання Послуг, що є невід’ємною частиною цього Абонентського договору та розміщені в 
мережі Інтернет на сайті Провайдера http://www.viner.net.ua (надалі – Загальні Умови надання Послуг).
2.До Послуг належать Основні Послуги – телекомунікаційні послуги з доступу до мережі Інтернет та/або інші телекомунікаційні 
послуги, та Додаткові Послуги - послуги, надання яких технологічно нерозривно пов’язане із наданням Основних Послуг. 
Загальний перелік всіх Послуг, що можуть надаватись Абоненту за цим Абонентським договором, наведений в Загальних 
Умовах надання Послуг, які розміщені в мережі Інтернет на сайті Провайдера  http://www.viner.net.ua.
3. Загальні положення замовлення та отримання Абонентом Послуг, надання їх Провайдером, порядок та строки оплати 
Абонентом замовлених Послуг, вартість таких Послуг тощо, встановлені в Загальних Умовах надання Послуг.
4. Укладаючи Абонентський договір, Абонент автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Абонентом 
положень Абонентського договору, Загальних Умов надання Послуг затверджених Провайдером та оприлюднених на 
офіційному сайті в мережі Інтернет за адресою: http://www.viner.net.ua
5.Сторони визнають, що з моменту укладення Сторонами Абонентського договору, Загальні Умови надання Послуг стають 
невід’ємною складовою частиною такого Абонентського Договору, а їх положення є обов’язковими для Провайдера та 
Абонента.
6.Цей Договір вважається укладеним з моменту підписання Сторонами та діє до моменту його припинення в порядку, 
передбаченому в Загальних Умовах надання Послуг.
7. 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.
8. Жодна Сторона не має права передавати свої права та/або обов’язки за цим Абонентським договором третім особам без 
попередньої письмової згоди іншої Сторони.
9.Цей Абонентський договір укладений українською мовою у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу, по одному 
примірнику для кожної Сторони.
10. Абонент підтверджує, що на момент підписання цього Договору він ознайомлений з положеннями діючого законодавства в
сфері телекомунікацій, а також ознайомлений із положеннями чинних Загальних Умов надання Послуг, які розміщені за 
адресою в мережі Інтернет http://www.viner.net.ua та надає однозначну згоду на отримання послуг від Провайдера.
11. Абонент дає свою згоду та надає Провайдеру право використовувати свої персональні дані та погоджується з тим, що цю 
інформацію та іншу інформацію, необхідну для якісного обслуговування Абонента, може бути передано без окремого 
письмового повідомлення про факт передачі Провайдером третім особам.   

                    «____» _____________ 20 ___ р. Підпис абонента ___________________________

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Провайдер:

ТОВ “КОМПАНІЯ ВІНЕР ТЕЛЕКОМ”
39600, м.Кременчук, вул. Богдана Хмельницького 3-В
Код ЄДРПОУ - 42076187
р\р 26000054632526 (UA413314010000026000054632526) 
в АТ КБ «Приватбанк» МФО 331401
Платник єдиного податку, 3 група
Контактний телефон: 0800 20 20 10 ( безкоштовно з усіх операторів )

_________________________                   Данека Є.В.
           підпис і печатка                                        ПІБ

Абонент:
П.І.П. ____________________________________________________
Адреса __________________________________________________
Паспорт _________________________________________________
_________________________________________________________
ІПН _____________________________________________________
Телефон_________________________________________________ 

_____________________                      _________________
           підпис                                                           ПІБ

http://www.viner.net.ua/
http://www.viner.net.ua/
http://www.viner.net.ua/
http://www.viner.net.ua/

