Додаткова угода №________ (надалі – «Угода»)
до Договору про надання телекомунікаційних послуг доступу до
мережі Інтернет на умовах публічної оферти (надалі – «Договір»)
_______________________________________________________________________
«_____»__________________ 2020 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.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Відповідно до умов цієї Угоди, Абонент зобов’язується отримувати Послугу доступу до мережі Інтернет згідно вибраного
тарифного плану, протягом 24 (двадцять чотирьох) місяців з дати укладання угоди та щомісячно сплачувати вартість послуги.
За умови виконання Абонентом вимог пункт 1 даної Угоди, Провайдер надає Абоненту у тимчасове користування(оренду)
обладнання на умовах акції “Доступне обладнання 2020” та користування ним за спеціальною ціною, зазначеною на сторінці
https://bcm.net.ua/ua/abonentu/o_2020, протягом періоду дії акційних умов, у кількості на один особовий рахунок Абонента одна
одиниця обладнання.
У відповідності до умов цієї Угоди, Абонент зобов’язується сплатити штраф розміром 200 грн. у випадку скорочення або
припинення користування Послугою у термін раніше, ніж 24 (двадцять чотири) місяці з дати підписання угоди.
У випадку односторонньої відмови Абонента від користування обладнанням укладена Угода у будь-якому випадку продовжує
діяти до кінця періоду, вказаного у пункті 1 даної Угоди, із зобов’язанням Абонента повернути Провайдеру орендоване
обладнання протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів.
У разі невиконання умов пункту 2 діючої Угоди, абонент зобов’язується повернути Провайдеру орендоване обладнання
протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів.
По закінченню терміну угоди, Абоненту надається можливість придбати обладнання за спеціальною вартістю — 100 грн.
Абонент має право тимчасово, на строк, що не перевищує 2 (два) календарних місяців на рік, припиняти отримання Послуги з
доступу до Інтернет, сплачуючи за оренду обладнання, за ціною зазначеною на сторінці https://bcm.net.ua/ua/abonentu/o_2020.
В умовах, визначених цією Угодою, Провайдер передає, а Абонент приймає в тимчасове платне користування обладнання, що
вказані у акті прийому-передачі, що є невід’ємною частиною цієї Угоди.
До підписання Сторонами Акту прийому-передачі обладнання Абонент сплачує передплату зазначену на сторінці
https://bcm.net.ua/ua/abonentu/o_2020. Ці кошти будуть використані на оплату послуг.
Ризик втрати працездатності чи пошкодження обладнання, або протиправних дій третіх осіб під час дії даної Додаткової угоди
переходить до Абонента.
Повернення обладнання у випадках припинення оренди, закінчення строку оренди або припинення/розірвання Договору та/або
цієї Угоди здійснюється на підставі акта приймання-передачі обладнання.
Після розірвання Договору або Додаткової угоди, Абонент зобов’язується повернути Провайдеру обладнання в належному
(робочому) технічному стані за винятком нормального зносу, протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів. Або сплатити
штраф 700 грн.
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 №_____
прийому — передачі обладнання по Додатковій угоді №________ від «_____» ____________ 2020 р.
Провайдер, ФОП Марченко А. О. передає, а Абонент __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ приймає наступне обладнання:
№1

Обладнання

Кількість

Стан обладнання ________________________________(гарний, задовільний, незадовільний), комплектація обладнання _______________
(повна, неповна).
Обладнання передано в належному стані, без явних недоліків і дефектів. Стан обладнання відповідає вимогам договору.
ПІДПИСИ СТОРІН
Провайдер: ФОП Марченко Альона Олександрівна,
Абонент-фізична особа
торгова марка “БКМ”
_______________________________
_____________________________________________________________
(ініціали, прізвище підписанта)

Акт №_____
прийому — передачі обладнання по Додатковій угоді №________ від «_____» ____________ 2020 р.
Провайдер, ФОП Марченко А. О. передає, а Абонент __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ приймає наступне обаднання:
№1

Обладнання

Кількість

Стан обладнання ________________________________(гарний, задовільний, незадовільний), комплектація обладнання _______________
(повна, неповна).
Обладнання передано в належному стані, без явних недоліків і дефектів. Стан обладнання відповідає вимогам договору.
ПІДПИСИ СТОРІН
Провайдер: ФОП Марченко Альона Олександрівна,
Абонент-фізична особа
торгова марка “БКМ”
______________________________
_____________________________________________________________
(ініціали, прізвище підписанта)
Акція проводиться з 14.04.2020 р. по 31.12.2022 р.
Період дії акційних умов - до 31.12.2024 р
Детальні умови акції «Доступне обладнання»
На умовах оренди можливо отримати обладнання з переліку, що надається в Центрах обслуговування абонентів.
Вартість акційної оренди обладнання складає ціну зазначену на сторінці https://bcm.net.ua/ua/abonentu/o_2020 за умови підписання
абонентом Додаткової угоди та приєднання до умов Договору про надання телекомунікаційних послуг доступу до мережі Інтернет на
умовах публічної оферти, з зобов’язанням користуватися послугою доступу до мережі Інтернет від БКМ терміном 24 місяців. У разі
дострокового припинення користування послугою доступу до мережі Інтернет від БКМ абонент має сплатити штраф, розмір якого
визначеного умовами додаткової угоди.
За акційною вартістю може бути надано не більше однієї одиниці обладнання на один особовий рахунок абонента.
Не можуть скористатися акцією «Доступне обладнання» абоненти, які на дату звернення користуються послугою доступу до мережі
Інтернет від БКМ із зобов’язанням користуватися нею протягом певного періоду, термін якого ще не закінчився.
Після закінчення терміну угоди - абоненту надається можливість придбати обладнання за спеціальною вартістю – 100 грн.
Замовити послугу та отримати інформацію щодо умов акції можна за телефоном Центру обслуговування (093) 170-33-73. Обладнання на
акційних умовах надається за умови наявності технічної можливості підключення послуги доступу до мережі Інтернет від БКМ, та
наявності необхідного обладнання.
Тарифи вказано у гривнях. Умови та ціни вказано станом на 14.04.2020.
Акт передачі (Повернення обладнання Провайдеру) №_____
прийому — передачі обладнання по Додатковій угоді №________ від «_____» ____________ 202 р.
Абонент передає, а Провайдер, ФОП Марченко А. О. приймає
№1

Обладнання

Кількість

Стан обладнання ________________________________(гарний, задовільний, незадовільний), комплектація обладнання _______________
(повна, неповна).
Обладнання передано в належному стані, без явних недоліків і дефектів. Стан обладнання відповідає вимогам договору.
ПІДПИСИ СТОРІН
Провайдер: ФОП Марченко Альона Олександрівна,
Абонент-фізична особа
торгова марка “БКМ”
______________________________ _____________________________________________________________
(ініціали, прізвище підписанта)

