ДОДАТКОВА УГОДА №_______
про надання послуги «ТБ+Інтернет» за "ІР протоколом (мобільний додаток Воля TV)
до Договору про надання телекомунікаційних послуг № ______________ від ___________
м. Київ

__________

АБОНЕНТ: _________________________в особі _________________, що діє на підставі _______ з однієї сторони, та
ПІДПРИЄМСТВО: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», яке є платником податку на прибуток на
загальних підставах, в особі ___________ , що діє на підставі Довіреності №_____ від ________, з іншої сторони ,а разом надалі
Сторони, уклали цю Додаткову угоду (далі – Угода) до Договору надання телекомунікаційних послуг №____________ від
__________ року (далі - Договір) про наступне:
1. За цією Додатковою угодою Підприємство надає Абоненту:
 "ТБ+Інтернет" за "ІР протоколом" (мобільний додаток Воля TV)
 додаткову послугу «Мобільний додаток Воля TV»
на умовах передбачених цією Угодою та з дотриманням Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг (послуги
доступу до пакетів телепрограм, послуги доступу до інтернету, послуги «ТБ+Інтернет) (далі – Правила), а також Умов надання
та отримання "ТБ+Інтернет" за "ІР протоколом" (мобільний додаток Воля TV)/додаткової послуги «мобільний додаток Воля TV»
для суб'єктів господарювання (далі - Умови), які затверджені директором ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», які визначають загальні права
та обов`язки Підприємства та Абонента, умови отримання та надання Послуг.
2. Послуга "ТБ+Інтернет" за "ІР протоколом" (мобільний додаток Воля TV)/додаткова послуга «Мобільний додаток Воля TV»
вказана в п. 1 даної Угоди не надається суб’єктам господарювання та фізичним особам в місцях громадського харчування,
розваги, побутові та інші суміжні послуги для населення, що зокрема включають: кафе, бари, ресторани, магазини, мега-/гіпер/супермаркети, торговельні центри, торговельно-розважальні центри, торговельні комплекси, перукарні, більярдні, нічні клуби,
місця громадського обслуговування, відпочинку та розваг, інші заклади (незалежно від назви), які сферою свого обслуговування
та призначенням послуг яких є громадське харчування, торгівля, розваги, побутові та інші суміжні послуги для населення. Для
уникнення сумнівів, до даної категорії відносяться приміщення, наведені в даному пункті Угоди, які є як самостійним закладом,
так і частиною інших закладів (наприклад, готелів та інших) або розміщуються на території інших закладів (наприклад, готелів
та інших); для тимчасового проживання (перебування), забезпечення відпочинку, оздоровлення, лікування та іншого
рекреаційно-оздоровчого призначення, що зокрема включають: готелі, мотелі, хостели, санаторії, пансіонати, будинки
відпочинку та інші заклади (незалежно від назви), які сферою свого обслуговування та призначенням послуг яких є надання місць
для тимчасового проживання (перебування), забезпечення відпочинку, оздоровлення, лікування та іншого рекреаційнооздоровчого призначення.
3. Послуга "ТБ+Інтернет" за "ІР протоколом" (мобільний додаток Воля TV)/додаткова послуга «Мобільний додаток Воля TV»
надається Абоненту для індивідуального особистого користування. Отримання послуги для її розповсюдження третім особам з
комерційною метою забороняється. Абонент свідомо погоджується з тим, що не має права при отриманні послуги "ТБ+Інтернет"
за "ІР протоколом" (мобільний додаток Воля TV)/додаткової послуга «Мобільний додаток Воля TV» неправомірно здійснювати
запис будь-якої програми мовлення або будь-якої її складової частини на будь-які носії, неправомірно здійснювати їх відтворення
та/або публічний показ. У випадку вчинення таких дій Підприємство має право розірвати договірні відносини з Абонентом в
односторонньому порядку без повідомлення останнього. Будь-які збитки, прямо чи опосередковано завдані Підприємству та/або
третім особам діями Абонента, що полягають у неправомірному копіюванні, відтворенні чи публічному показі телевізійних
програм та їх складових частин (в тому числі у зв’язку із порушенням норм Закону України «Про авторське право і суміжні
права»), покладаються на Абонента і стягуються з останнього в повному обсязі.
4. Абонент зобов’язується дотримуватись умов цієї Угоди, отримувати Послугу на встановлених Підприємством Правилах та
Умовах з моменту реєстрації Послуги та оплачувати її.
5. Вартість та порядок розрахунків за доступ до пакету телепрограм, що замовлений на момент підписання Угоди, Код _______
Назва ТП ____________________________ встановлюється згідно з чинними Правилами, Умовами та Тарифами.
6. Цю Угоду укладено в двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід’ємною частиною Договору.
Один примірник знаходиться у Підприємства, другий у Абонента
7. Інші положення Договору та відповідних Додатків, не змінені даною Угодою, залишаються без змін
8. Угода набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими особами Сторін.
9. Реквізити сторін:
ПІДПРИЄМСТВО
ТОВ "ВОЛЯ-КАБЕЛЬ"
АБОНЕНТ:
Адреса
02094
м.Київ,
вул.
Юридична адреса
Магнітогорська, 1, 4 поверх
UA483510050000026009062793
504
Р/р
Р/р
ПАТ «УкрСиббанк»

МФО
ІПН
Код згідно з ЄДРПОУ
Тел:

307779126592
30777913
(073) / (066) / (068) 502-22-00

Електронна адреса:

pro@volia.com

Представник
Підприємства:

____________/___________________/
(підпис)
(ПІБ)
м.п.

ІПН
Код згідно з ЄДРПОУ
Номер свідоцтва ПП
Тел.:
Електронна адреса:
Абонент: ________________/__________________________/
(підпис)
(ПІБ)
м.п.

