Додаткова угода №________ (надалі – «Угода»)
до Договору про надання телекомунікаційних послуг доступу до
мережі Інтернет на умовах публічної оферти (надалі – «Договір»)
_______________________________________________________________________
«_____»__________________ 202_ р.
Фізична особа-підприємець Марченко Альона Олександрівна, торгова марка “БКМ”, далі “Провайдер” з однієї сторони та
______________________________________________________________________________________________ (надалі – «Абонент»),
(П.І.Б. фіз.особи)
адреса _________________________________________________________________________________________, з іншої сторони, а при
спільному згадуванні – “Сторони”, які разом надалі іменуються “Сторони”, а кожен окремо як “Сторона”, уклали цю Додаткову угоду
до Договору та домовились про наступне:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Відповідно до умов цієї Угоди, Абонент зобов’язується отримувати Послугу доступу до мережі Інтернет по місту Біла Церква за
технологією PON згідно тарифного плану “Гігабіт”, протягом 24 (двадцять чотирьох) місяців з дати укладання угоди та
сплачувати вартість послуги(абонплату) за графіком, перші 12 (дванадцять) місяців, вартість періоду 80 гривень, другі 12
(дванадцять) місяців, вартість періоду 160 гривень. Період зазначається як 30 (тридцять) днів; .
За умови виконання Абонентом вимог пункт 1 даної Угоди, Провайдер підключає Абонента по технології PON в
багатоповерхових будинках міста Біла Церква. Вартість підключення становить 300 грн..
У відповідності до умов цієї Угоди, Абонент зобов’язується сплатити штраф розміром 1500 грн. у випадку скорочення або
припинення користування Послугою у термін раніше, ніж 24 (двадцять чотири) місяці з дати підписання угоди.
За умов виконання Абонентом умов пункту 1 даної Угоди, по закінченню терміну дії акційних умов тарифного плану, абонплата
буде нараховуватись на загальних умовах, відповідно до обраного тарифного плану при підключенні;
Відповідно до умов Акційної тарифної пропозиції акційними умовами не можуть скористатися юридичні особи та фізичні особи
– підприємці. Акція не розповсюджується на офісні та нежитлові приміщення.
Умови вищевказаного Договору, які не змінені даною Додатковою угодою, залишаються незмінними і Сторони підтверджують
виконання своїх зобов'язань відносно цих умов.
Ця Додаткова угода набуває чинності і діє протягом 24 (двадцяти чотирьох) місяців з дати її підписання Сторонами.
Примірник Додаткової угоди Провайдера зберігається в електронному вигляді.
ПІДПИСИ СТОРІН

Провайдер: ФОП Марченко Альона Олександрівна,
торгова марка “БКМ”
______________________________

Абонент - фізична особа
_____________________________________________________________
(ініціали, прізвище підписанта)

------------------------------------------------------------------------------лінія відрізу ----------------------------------------------------------------------------------Акт №_____
здачі — приймання робіт(надання послуг) по Додатковій угоді №________ від «_____» ____________ 202_р.
Ми що нижче підписалися, представник Провайдера, ФОП Марченко А. О. І Абонент __________________________________
__________________________________________________________________ уклали цей акт про те, що виконавець виконав роботи
згідно додаткової угоди №________ від ________________ 202__ р.:
№1

Підключення помешкання в багатоповерхівці

Кількість

Роботи виконані повністю, сторони претензій одна до одної не мають.
ПІДПИСИ СТОРІН
Провайдер: ФОП Марченко Альона Олександрівна,
торгова марка “БКМ”
_______________________________

Абонент-фізична особа
_____________________________________________________________
(ініціали, прізвище підписанта)

Акт №_____
прийому — передачі обладнання по Додатковій угоді №________ від «_____» ____________ 202_ р.
Ми що нижче підписалися, представник Провайдера, ФОП Марченко А. О. І Абонент __________________________________
__________________________________________________________________ уклали цей акт про те, що виконавець виконав роботи
згідно додаткової угоди №________ від ________________ 202__ р.:
№1

Підключення помешкання в багатоповерхівці

Кількість

Роботи виконані повністю, сторони претензій одна до одної не мають.
ПІДПИСИ СТОРІН
Провайдер: ФОП Марченко Альона Олександрівна,
торгова марка “БКМ” ______________________________

Абонент-фізична особа
_____________________________________________________________
(ініціали, прізвище підписанта)

Акція проводиться з 01.09.2021 р. по 31.12.2021 р.
Детальні умови акції.
На умовах додаткової угоди абонент що мешкає в місті Біла Церква та проживає в багатоповерхівках має можливість підключити
помешкання за технологією PON на умовах акційного тарифного плату “Гігабіт”. Акція не розповсюджується на абонентів, які
проживають у приватних житлових будинках.
1.
Акція діє для нових та діючих абонентів (користувачів) інтернет-провайдера торгова марка «БКМ» у багатоквартирних будинках,
які звернулися з 1.09.2021 по 30.11.2021 з метою підключення до мережі Інтернет за технологією PON та не підпадають під Винятки,
відповідно пункту 9 цих Умов;
2.
Абонентам, які підключаються в період проведення акції на діючий тарифний план «Гігабіт», вводиться акційна пропозиція, що
передбачає користування акційним тарифним планом протягом 24 (двадцяти чотирьох) місяців з моменту підключення за графіком перші
12 (дванадцять) місяців, вартість періоду 80 гривень, другі 12 (дванадцять) місяців, вартість періоду 160 гривень. Період зазначається як
30 (тридцять) днів;
3.
Після закінчення терміну дії акційного тарифного плану, абонплата буде нараховуватись на загальних умовах, відповідно до
обраного тарифного плану при підключенні;
4.
Абонент зобов’язується сплатити штраф розміром 1500 грн. у випадку скорочення або припинення користування акційною
пропозицією у термін раніше, ніж 24 (двадцять чотири) місяці з дати підписання угоди;
5.
Участь в акції можна прийняти лише одноразово;
6.
Вартість підключення до мережі Інтернет за умовами акційної пропозиції становить 300 грн.;
7.
Інтернеті-провайдер, торгова марка «БКМ», залишає за собою право змінювати умови акції, терміни її проведення а також
зупиняти чи призупиняти дану акцію;
8.
Акція не може одночасно діяти з іншими акціями інтернет-провайдера торгова марка «БКМ».;
9.
Винятки:
Акційними умовами не можуть скористатися юридичні особи, установи, організації, підприємства будь-яких видів чи форм власності та
фізичні особи – підприємці. Акція не розповсюджується на офісні та нежитлові приміщення;
10.
Участь в Акції означає ознайомлення й повну згоду всіх учасників з даними правилами;
11.
Термін дії акції – до 31.12.2021 року включно.
Тарифи вказано у гривнях. Умови та ціни вказано станом на 01.09.2021.
Акт №_____
здачі — приймання робіт(надання послуг) по Додатковій угоді №________ від «_____» ____________ 202_ р.
Абонент передає, а Провайдер, ФОП Марченко А. О. приймає
№1

Послуга акційного тарифного плану “Гігабіт” на 24 місяці

Кількість

Послуги надані повністю, сторони претензій одна до одної не мають.
ПІДПИСИ СТОРІН
Провайдер: ФОП Марченко Альона Олександрівна,
торгова марка “БКМ” ______________________________

Абонент-фізична особа
_____________________________________________________________
(ініціали, прізвище підписанта)

Акт №_____
здачі — приймання робіт(надання послуг) по Додатковій угоді №________ від «_____» ____________ 202_ р.
Абонент передає, а Провайдер, ФОП Марченко А. О. приймає
№1

Послуга акційного тарифного плану “Гігабіт” на 24 місяці

Кількість

Послуги надані повністю, сторони претензій одна до одної не мають.
ПІДПИСИ СТОРІН
Провайдер: ФОП Марченко Альона Олександрівна,
торгова марка “БКМ” ______________________________

Абонент-фізична особа
_____________________________________________________________
(ініціали, прізвище підписанта)

