Публічний Договір про надання обладнання на умовах оренди при замовленні
послуги «Інтерактивне TV»
м.

«

»

20

р.

Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"(надалі – "Орендодавець"), керуючись статтями 633
та 634 Цивільного кодексу України, зобов’язується надати послугу оренди Обладнання Абонентам
(користувачам послуги «Інтерактивне TV» та послуги з доступу до мережі Інтернет від ПАТ
«Укртелеком» на умовах, встановлених у цьому публічному договорі (далі – "Публічний договір")

1. Предмет
1.1. Укртелеком зобов’язується передати Абонентам в тимчасове платне користування
Обладнання
(назва та модель, серійний номер)

(далі – Обладнання) на строк користування послугою «Інтерактивне TV», а Абонент
зобов’язується отримувати належним чином послугу «Інтерактивне TV» та прийняти у
користування зазначене Обладнання та щомісяця оплачувати отримані послуги і орендну плату
за користування Обладнанням.
1.2. Абонент може отримати в тимчасове платне користування та користуватися орендою
лише двох одиниць Обладнання в межах одного Особового рахунку. Одна оренда Обладнання
доступна для Основного екрану, друга – для одного додаткового екрану.
1.3. Укртелеком гарантує, що на момент передачі Обладнання Абоненту Обладнання є
власністю Укртелекому, не обтяжене зобов’язаннями, а саме: не закладено, не здано в оренду,
не перебуває під арештом і не обтяжене правами третіх осіб.
1.4. Протягом всього терміну оренди Обладнання є власністю Укртелекому.
1.5. Опис Обладнання, його комплектація на момент передачі Абоненту в тимчасове
платне користування визначена в акті приймання-передачі (додаток № 1 до цього Публічного
договору).
2. Укртелеком зобов’язується:
2.1. Надати в тимчасове платне користування Абоненту Обладнання на строк
користування послугою «Інтерактивне TV».
2.2. У разі виходу Обладнання з ладу з причин, залежних від Укртелекому, прийняти
несправне Обладнання та видати справне з оформленням відповідних актів прийманняпередачі.
2.3. Заміна Обладнання можлива в період користування послугою «Інтерактивне TV» та
послугою з доступу до мережі Інтернет від ПАТ «Укртелеком», у разі відповідності
Обладнання таким критеріям:
- відповідність серійного номера;
- відсутність зовнішніх пошкоджень;
- цілісність гарантійної пломби;
- повна комплектація упаковки (відповідно до акта приймання-передачі).
3. Укртелеком має право :
3.1. Відмовити Абоненту в заміні Обладнання, якщо Обладнання не відповідає хоча б
одному з визначених у п. 2.3 цьому Публічному договорі.
3.2. Припинити в односторонньому порядку надання послуг за цим Публічним договором
у разі несвоєчасної оплати Абонентом телекомунікаційних послуг та виникнення
заборгованості за телекомунікаційні послуги строком більше ніж за 2 місяці з подальшим
стягненням цієї заборгованості в судовому порядку та поверненням Обладнання з тимчасового
платного користування Абонента.
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3.3. Отримати від Абонента Обладнання в повній комплектації, в справному стані, з
урахуванням нормального зносу та відповідно до вимог до Обладнання, визначених у п. 2.3.
цього Публічного договору, або вартість Обладнання згідно з п. 4.7, 4.8 цього Публічного
договору.
3.4. Витребувати Обладнання з тимчасового платного користування Абонента в разі
відмови Абонента від послуги з доступу до мережі Інтернет від ПАТ «Укртелеком».
4. Абонент зобов’язується:
4.1. Отримати в тимчасове платне користування Обладнання шляхом підписання Акта
приймання-передачі.
4.2. Забезпечити збереження та належні умови експлуатації Обладнання. Користуватися
Обладнанням відповідно до правил та умов експлуатації, викладених у технічній документації
на Обладнання.
4.3. Не використовувати Обладнання для надання та отримання телекомунікаційних
послуг, що надаються іншими операторами/провайдерами телекомунікацій. Не
використовувати Обладнання для користування послугою «Інтерактивне TV» з використанням
послуги доступу до мережі Інтернет від інших операторів/провайдерів.
4.4. У випадку відмови від послуги з доступу до мережі Інтернет від ПАТ «Укртелеком»,
повернути Обладнання в десятиденний строк з дня такої відмови.
4.5. Не здавати Обладнання в суборенду, не передавати свої права та обов’язки за цим
Публічним договором третім особам, не надавати Обладнання у користування.
4.6. У разі виходу Обладнання з ладу, якщо воно стало несправним (повністю або
частково) внаслідок неправильної експлуатації, зберігання, випадкового або навмисного
пошкодження Обладнання Абонентом, третіми особами або внаслідок будь-яких інших
причин, які знаходяться поза межами відповідальності Укртелекому, Абонент здійснює
відновлення працездатності, усунення несправності Обладнання або заміну Обладнання за свій
рахунок. При цьому орендна плата та плата за користування послугами нараховується
Абоненту в повному обсязі в період користування послугою «Інтерактивне TV».
4.7. Відшкодувати Укртелекому вартість переданого Абоненту в тимчасове платне
користування Обладнання, зазначену в Акті приймання-передачі, у випадку його знищення
(псування) або неповернення його в терміни, визначені в п. 4.9. та 4.4. цього Публічного
договору.
4.8. Своїми силами і за свій рахунок повернути Обладнання Укртелекому в повній
комплектації, в справному стані, з урахуванням нормального зносу та відповідно до вимог до
Обладнання, визначених у п. 2.3 цього Публічного договору в разі відмови від користування
Обладнанням.
4.9. Сплатити вартість Обладнання, зазначену в Акті приймання-передачі, якщо він не
повернув Обладнання у термін, зазначений у Заявці на «Інтерактивне TV».
4.10. Користуватися та оплачувати послугу «Інтерактивне TV» не менш ніж 365 (триста
шістдесят п’ять) днів з дати фактичного отримання Обладнання в своє користування. При
цьому Абонент має право повернути Обладнання Орендодавцю в будь-який момент впродовж
цих 365 днів без сплати послуги «Дострокове розірвання послуги «Інтерактивне ТV»
підключеної з використанням пристрою на умовах Пакету «Промо1», продовжуючи
користуватися та оплачувати послугу «Інтерактивне TV». Послуга «Дострокове розірвання
послуги. «Інтерактивне ТV» підключеної з використанням пристрою на умовах Пакету
«Промо1» підлягає сплаті у випадку відключення послуги «Інтерактивне TV» впродовж 365
днів з дати фактичного отримання Обладнання в своє користування.
4.11. Вартість послуги «Дострокове розірванням послуги "Інтерактивне ТV", підключеної
з використанням пристрою на умовах Пакету «Промо1» становить 333,33 грн (триста тридцять
три гривні тридцять три коп.) без ПДВ крім того ПДВ 66,67 грн (шістдесят шість гривень, 67
коп.), усього 400,00 (чотириста) грн. з ПДВ. У випадку дострокового розірвання Договору з
ініціативи Абонента протягом 14 днів з моменту підключення Сервісу або протягом 14 днів з
моменту підключення Пакету «Промо1» (що настало пізніше з цих двох підключень) послуга
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«Дострокове розірвання послуги "Інтерактивне ТV" підключеної з використанням пристрою на
умовах Пакету «Промо1» Абонентом не сплачується.
5. Абонент має право:
5.1. Після припинення користування Обладнанням повернути Укртелекому надане в
тимчасове платне користування Обладнання за Актом приймання-передачі,
5.2. Абонент має право придбати Обладнання, сплативши його повну вартість, яку
Укртелеком окремим рядком включає до щомісячного рахунка за надані телекомунікаційні
послуги в місяці, що настає за місяцем не повернення Обладнання.
6. Порядок розрахунків
6.1. Розмір орендної плати за користування Обладнанням становить
грн. (за 1
календарний місяць, без ПДВ) та включається до щомісячного рахунка за надані
телекомунікаційні послуги Абоненту (в рахунку зазначається окремим рядком та включається
до загальної суми наданих послуг).
6.2. Право власності на обладнання не переходить до Абонента, окрім випадків,
зазначених у п.5.2.
7. Порядок обслуговування Обладнання та/або його повернення
7.1. Заміна несправного Обладнання на справне, а також повернення Обладнання
здійснюється у Центрі обслуговування абонентів Укртелекому, в якому Абонент отримував
Обладнання, з оформленням Акта приймання-передачі.
7.2. Доставка Обладнання у Центр обслуговування абонентів Укртелекому, в якому було
отримано Обладнання, здійснюється Абонентом самостійно і за свій рахунок.
8. Термін дії Публічного договору, строк оренди Обладнання
8.1. Цей Договір набирає чинності з дати, зазначеної у Заявці на «Інтерактивне TV» і
автоматично продовжує свою дію до дати припинення цього Договору за ініціативою Абонента
або на інших умовах, передбачених цим Договором.

Від Укртелекому

Від Абонента
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Додаток 1 до
Публічного Договору про
надання обладнання на
умовах оренди при
замовленні послуги
«Інтерактивне TV»
від
№
Акт приймання-передачі
обладнання в тимчасове платне користування
м.

«

»

р.

20

Цей Акт складено на виконання умов Публічний Договір про надання обладнання
на умовах оренди при замовленні послуги «Інтерактивне TV» від
,
укладеного між ПАТ «Укртелеком»,
та
.
(повна назва підприємства або П. І. Б. фізичної особи)

Ми, що нижче підписалися, представник Укртелекому,
(посада, ПІБ),

з однієї сторони, і

,з

іншої
(повна назва підприємства або П. І. Б. фізичної особи)

сторони, склали цей Акт про те, що відповідно до Публічного Договору про надання
обладнання на умовах оренди при замовленні послуги «Інтерактивне TV», Укртелеком
передав, а Абонент прийняв Обладнання в тимчасове платне користування.
Обладнання:
Модель

Серійний номер

Комплектація кінцевого обладнання:
№
Назва
з/п
1
TВ-приставка
2
Пульт дистанційного управління програмований
3
Зовнішній блок живлення
4
Кабель телевізійний 3хRCA (тюльпан)
5
Інструкція користувача

Вартість обладнання, грн., з
ПДВ
1500

Кількість, шт.
1
1
1
1
1

Обладнання перевірено та є працездатним.
Укртелеком

Абонент
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Додаток 2 до
Публічного Договору про
надання обладнання на
умовах оренди при
замовленні послуги
«Інтерактивне TV»
від
№
Акт приймання-передачі
обладнання з тимчасового платного користування
м.

«

»

20

р.

Цей Акт складено на виконання умов Публічного Договору про надання обладнання
на умовах оренди при замовленні послуги «Інтерактивне TV» від
укладеного
між
ПАТ «Укртелеком»,
та
.
(повна назва підприємства або П. І. Б. фізичної особи)

Ми, що нижче підписалися, представник Укртелекому,
(посада, ПІБ),

з однієї сторони, і

, з іншої
(повна назва підприємства або П. І. Б. фізичної особи)

сторони, склали цей Акт про те, що відповідно до Публічного Договору про надання
обладнання на умовах оренди при замовленні послуги «Інтерактивне TV» Абонент
передав, а Укртелеком прийняв Обладнання.
Обладнання:
Модель

Серійний номер

Комплектація кінцевого обладнання:
№з/п
Назва

Вартість обладнання, грн.,
з ПДВ
1500

Кількість, шт.

Обладнання перевірено та є працездатним.
Абонент

Укртелеком
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