
АКТ ПІДКЛЮЧЕННЯ
АБОНЕНТА

                                             за Абонентським договором  № _____________   від  ___-___202__ р.  
        м.Кременчук

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ НАЗАРОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, що включений до реєстру операторів, 
провайдерів телекомунікацій на підставі Рішення НКРЗ від 11.01.2020 року (надалі – «Провайдер»), в особі директора 
Назарова С. 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:

ФОП НАЗАРОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Юридична адреса: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, квартал 287, 
буд. 14, кв. 140
Поштова адреса: 39601 Полтавська обл., м.Кременчук, а/с 1
ЄДРПОУ - 2682708954
UA343314010000026009054638651
в АТ КБ «Приватбанк» МФО 331401
Платник єдиного податку, 3 група, 5% .
Контактний телефон: 0800 20 20 10 ( безкоштовно з усіх операторів )
________________________                   Назаров С.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/

