Додаток до Публічного Договору про надання
програмних та телекомунікаційних послуг
Україна, м.Новий Розділ
01 червня 2018 р.

Заява-замовлення про приєднання до публічного договору
Додаток № 1
до Публічного Договору № 1 про надання програмних та телекомунікаційних
послуг від 01 червня 2018 р. (в редакції від 01 червня 2018 р.)
Затверджено:
Наказом № 1 від 01 червня 2018 р.
Директора “ТОВ “ТРК “Розділ.Інфо”

01 червня 2018 р.
(в редакції від 01 червня 2018 р.)

Особовий рахунок № __________
Фізична особа
Прізвище,ім'я,по батькові _________________________________________________________________
Документ, що посвідчує особу (серія, номер) ________________________________________________
Ким та коли виданий _____________________________________________________________________
Контактні телефони _____________________________________________________________________
Електронна пошта (за наявності) __________________________________________________________
Адреса надання послуг:
Населений пункт _______________________, вулиця _________________________________________
будинок______, квартира _____, під'їзд_______, поверх________, код під'їзду,тощо________________
Обраний тарифний план: __________________________ Тип підключення _______________________
Швидкість доступу до мережі (при наданні телекомунікаційних послуг) _________________________
Логін та пароль доступу (за наявності) : логін ________________, пароль_______________________
Акція (при підключення на акційних умовах) ________________________________________________
Додаткова інформація ___________________________________________________________________
1. Цією заявою-замовленням я приймаю та погоджуюсь з усіма умовами Публічного договору "Про надання

2.
3.
4.
5.

телекомунікаційних послуг" від 01.06.2018, Додатками до нього, чинними тарифами, умовами підключення, умовами
Акцій, Правилами надання та отримання телекомунікаційних та програмних послуг. З правами, визначеними в Законі
України "Про захист персональних даних" ознайомлений та погоджуюсь.
Надаю дозвіл на використання приміщень загального користування, опірних конструкцій
будинку,механічного,електричного та іншого обладнання за межами або в середині квартири, а також споруд,які призначені
для забезпечення потреб усіх власників квартир, а також власників нежитлових приміщень у будинку.
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 01.06.2010р.
Ознайомлений з тим, що не частіше ніж раз на місяць повинен відвідувати сайт www.nim-net.com.ua для ознайомлення з
новинами та змінами у наданні послуг провайдера.
За пошкодження техніки абонента, що знаходиться за кабелем, провайдер відповідальності не несе. Кабель є власністю
провайдера.

Провайдер програмної послуги
Товариство з обмеженою відповідальністю
“Телерадіокомпанія “Розділ.Інфо”
81652 м. Новий Розділ,
вул. Шевченка 15а, офіс 58
тел.: (067) 563-47-85, (093) 170-25-52
ЄДРПОУ 41654430
Директор Грохола В.З.

Провайдер телекомунікацій
Фізична особа-підприємець
Шминець Галина Федорівна
81652 м. Новий Розділ,
вул. Шевченка 15а, офіс 58
тел.: (067) 563-47-85, (093) 170-25-52
ЄДРПОУ 3034208607
веб-сайт: www.nim-net.com.ua

