ПП «ПРЕТЧЕР»

М. КРИВИЙ РІГ
ВУЛ. ВАТУТІНА, 35А
Т. 53-01-52, 097-050-40-10

ДОДАТОК № 3
ДО ДОГОВОРУ № ___________
«_____» ______________ 20__ р.

Провайдер та Абонент підписали цей Додаток № 3 до Договору про надання Послуг по доступу до
інформаційної мережі Інтернет, далі — Додаток, про таке:
1. Абонент замовляє, а Провайдер забезпечує надання Абоненту Послуг за обраним тарифним
пакетом.
2. Вартість переходу на наведені тарифні плани в Додатку № 3, з більшої вартості на меншу —
складає 20грн.
3. Протягом 1 року користування послугою абонент може змінювати тарифи.
4. Замороження рахунку не надається.
5. Оренда порту 20 грн. на місяць (якщо Ви скористались послугою відстрочення платежу, то
послуга Оренда порту не доступна в даному місяці ).
6. Провайдер зобов'язується приймати і реєструвати заявки Абонента, виконувати роботи по
усуненню неполадок та пошкоджень Інформаційної мережі протягом 72 годин з моменту реєстрації
відповідної заявки.
7. В відстрочений період не видається маршрутизована (реальна) IP адреса, навіть якщо вона
оплачена окремо.
8. Час встановленої сесії обмежений, не більше 360 хвилин.
9. Скориставшись послугою відстрочення платежу не можна знизити тариф, і за Вами буде
значитися заборгованість рівна вартості поточному тарифу ( не важливо скільки Ви будете працювати: 1
день, 10 днів, або 2 хвилини, натиснули кнопку — потрібно заплатити).
10. Відстрочення платежу складає 10 днів, якщо в відстрочений період Ваш рахунок не буде
поповнено, доступ до Інтернету буде призупинено.
11. Відстрочення платежу не надається, якщо є заборгованість за минулі місяці.
12. Провайдер має право не надавати відстрочення платежу, якщо зі сторони Абонента порушені
пункти 5, 9,10, 11.
13. Абонент з дати підписання протягом 1 року не має права відключитись від мережі Інтернет
Провайдера Претчер. Припинення дії договору з ініціативи Абонента до закінчення одного року
користування послугами з вказаними тарифними планами можливе за умови сплати абонентом
заборгованості та сплати штрафу, розмір якого дорівнює сумі Оренди порту — 20 грн за 1 місяць до
закінчення строку дії даного додатку.

Директор ПП “Претчер”
_________ Червинчук В.І.
М.П.

_______________________________________________

