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Заявка-замовлення
про приєднання до Публічного договору

Додаток№1
до публічного договору «Про надання телекомунікаційних послуг» від 16.08.2016р.
Особовий рахунок No __________
Фізична особа
Прізвище,ім'я,по батькові _____________________________

Паспорт (серія,номер) ___________________________
Ким виданий,коли виданий -----------------------------Контактні телефони (домашній,мобільний) ____________________
Електронна пошта (при наявності) ________________________
м. _______________,вул. _______________________
буд. _____,кв. _____ ,під'їзд ___ ,поверх ___ ,код під'їзду _________
МАС-адрес _: _: _: _: _: _
Тарифний план

Швидкість доступу до
мережі, Мбіт/с

Назва Акції (при підключенні
на акційних умовах)

ДО

Додаткова інформація----------------------------

1. Цією заявкою-замовленням я приймаю та погоджуюсь з усіма умовами Публічного договору «Про надання
телекомунікаційних послуг» від 16.08.16, Додатками до нього, чинними тарифами, умовами підключення,
умовами Акцій, Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, з правами визначеними в Законі
України «Про захист персональних даних» ознайомлений і погоджуюсь.
2. При зміні МАС-адреси, абонент зобов'язаний на протязі одного дня сповістити про це Провайдера та
Оператора.
З. Надаю дозвіл на використання приміщень загального користування, опірних конструкцій будинку,
механічного, електричного та іншого обладнання за межами або в середині квартири, а також споруди, які
призначені для забезпечення потреб усіх власників квартир, а також власників нежитлових приміщень у
будинку.
4. З метою дотримання законодавства та реалізації державної політики в сфері захисту персональних даних
надаю згоду використовувати мої персональні дані, які стали відомі в результаті правових відносин, відповідно
до Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.201 Ор.

Дата: --------

www.nim-net.com.ua

Підпис:

------------

Додаток №2
до публічного договору "Про надання телекомунікаційних послуг" від 16.08.2016р.
Тарифи:

1

Перелік послуг
(тарифний план)
Повільний 10

Швидкість Internet
(за секунду)
до 10 Mbit

Вартість
підключення
0 грн

Регулярна
абонентська плата
99 грн./міс.

2

Сімейний 20

до 20 Mbit

0 грн

119 грн./міс.

3

Стандартний 50

до 50 Mbit

0 грн

139 грн./міс.

4

Турбо 100

до 100 Mbit

0 грн

159 грн./міс.

5

День

до 10 Mbit

0 грн

8 грн./день

6

PON 12

до 12 Mbit

7

PON 30

до 30 Mbit

8

PON 50

до 50 Mbit

9

PON 100

до 100 Mbit

9

WiFi

до 6 Mbit

№

визначається
індивідуально
визначається
індивідуально
визначається
індивідуально
визначається
індивідуально
визначається
індивідуально

100 грн./міс.
150 грн./міс.
180 грн./міс.
250 грн./міс.
100 грн./міс.

Додаткові послуги:
№

Додаткові послуги

Вартість

1.

Прокладка кабелю

4 грн./метр

2.

Перехід на тарифний план з меншою швидкістю

30 грн.

Крім того можуть діяти інші додаткові послуги, ознайомитись з якими можна на сайті
оператора http://nim-net.com.ua

Оператор
ТОВ «Новітні інформаційні мережі-НІМ»
м. Новий Розділ, пр. Шевченка,15а, 81652
р/р 26004060880885 в ЗАТ КБ
«Приватбанк»
МФО 325321
ЄДРПОУ 37958272

Провайдер
ФОП Шминець Роман Вікторович
м. Новий Розділ, пр. Шевченка, 15а, 81652
р/р 26001053706991 в ПАТ КБ
«Приватбанк» МФО 325321
ЄДРПОУ 3127820873
Директор: Шминець Р.В.

Директор: Шминець Р.В.

Додаток№З
до публічного договору «Про надання телекомунікаційних послуг» від 16.08.2016р.
Порядок розрахунків за телекомунікаційні послуги
1.1. Розрахунковим періодом при наданні послуг є календарний місяць.
1.2. Абонент щомісяця проводить авансову оплату за послуги в розмірі місячної
абонентної плати до 1-го числа наступного місяця
1.3. У випадку, якщо Провайдер не одержав належну суму на свій рахунок до 1-го числа
місяця, то Провайдер має право призупинити надання послуг. Подібна дія не звільняє
Абонента від оплати боргу, а ненадані послуги не підлягають компенсації.
1.4. Час неотримання послуги абонентом у зв'язку з несправністю його обладнання
або проблемами з програмним забезпеченням на стороні Абонента, або власною
телекомунікаційною мережею, яка з'єднана з портом Інтернет телекомунікаційної мережі
Провайдера, не вважається простоєм і оплачується Абонентом у повному обсязі.
1.5. Оплата послуг здійснюється в гривнях за цінами, вказаними у Додатку 2.

Оператор

Провайдер

ТОВ «Новітні інформаційні мережі-НІМ»
м. Новий Розділ, пр. Шевченка,15а, 81652
р/р 26004060880885 в ЗАТ КБ
«Приватбанк»
МФО 325321
ЄДРПОУ 37958272

ФОП Шминець Роман Вікторович
м. Новий Розділ, пр. Шевченка, 15а, 81652
816
р/р 26001053706991 в ПАТ КБ
«Приватбанк» МФО 325321

Директор: Шминець Р.В.

www.nim-net.com.ua

ЄДРПОУ 3127820873
Директор: Шминець Р.В.

Додаток№4
до публічного договору «Про надання телекомунікаційних послуг» від 16.08.2016р.
Порядок та умови надання акцій
Акція «Приведи друга»
За кожного підключеного за акцією нового Абонента ти отримаєш бонус - 1 місяць
інтернету у вигляді коштів на твій рахунок . Для участі в Акції необхідно:
• Бути абонентом «НІМ-НЕТ»
• Домовитись з другом про його підключення.
• Подати заявку* на підключення друга за акцією в наш офіс.
• Правила Акції:
• Бонусні кошти, зараховуються на особові рахунки Абонентам у момент здійснення першої
оплати «Другом» абонента, та повністю використовуються на оплату послуг від «НІМ
НЕТ» згідно укладених угод.
• Абонент, що підключає «Друга» не повинен мати заборгованості за послуги на момент
подачі заявки на підключення «Друга», а також повинен мати абонентський стаж більше
ніж 1 місяць.
• У договорі Абонента, що підключається по Акції фіксуються дані діючого абонента (П.І.П.
та номер договору), відповідно до яких нараховуються бонуси.
* Потрібно знати свій№ угоди та контактний телефон друга, по якому оператор
звяжеться з ним для уточнення деталей підключення.
Акція «Комфортний перехід»
Переключившись до мережі «НІМ-НЕТ» від іншого провайдера, абонент отримує
різноманітні бонуси (детальніше на сайті http://nim-net.com.ua ), взалежності від періоду
акції. Правила Акції:
• для участі у акції необхідно пред'явити договір з попереднім провайдером або чек про
сплату його послуг(має бути не старший 2-ох місяців);
• дана акція вступає в дію у момент внесення абонплати абонентом.

www.nim-net.com.ua

Два місяці безкоштовного Інтернету !
Умови акції:
• Будь-який абонент оплативши абонплату на 12 місяців наперед отримує два місяці
безкоштовного інтернету у подарунок.
• Для отримання подарунку необхідно підійти у офіс Оператора.
• Показати чек про сплату необхідної суми або просто повідомити про це менеджера
компанії.

www.nim-net.com.ua

