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Додаткова угода  №____________ 
до Договору про надання телекомунікаційних послуг №_________ від_____________ 

 
м. Луцьк                                          «___» _________________2013  року 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЯ" далі за текстом – Орендодавець, в особі директора Приступи 

Ігоря Миколайовича ,що діє на підставі Статуту з однієї сторони , та  
_______________________________________________________________________________________________________________________, 

( прізвище, ім'я, по батькові, місце реєстрації/проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків) , далі  за 
текстом – Орендатор, 

уклали дану Додаткову угоду про наступне:  
 
Сторони дійшли згоди, що використані у цій Додатковій угоді терміни слід розуміти у наступному значенні: 
Корпоративний Інтернет-сайт – Інтернет-ресурс  з доменною адресою www.itlutsk.com.ua 
Орендатор – Абонент, що підключений до мережі Оператора. 
Орендодавець – Оператор. 
Послуги – телекомунікаційні послуги з доступу до Інтернет для забезпечення можливості роботи в мережі Інтернет Кінцевого 

обладнання Абонента (окремого комп'ютера або пристрою локальної мережі) та/або можливості прийому сигналу телебачення ІР, 
згідно Правил надання телекомунікаційних послуг. 

Спеціальне обладнання – Wi-Fi маршрутизатор, призначений для створення можливості доступу Абонента до мережі Інтернет 
шляхом бездротового підключення в межах одного приміщення (квартири) та/або телевізійна приставка, призначена для прийому 
сигналу телебачення ІР для одного телеприймача. Серійний номер якого/яких остаточно погоджуються Сторонами в Акті приймання-
передачі. Оренда з наступним переходом права власності, Спеціального обладнання є предметом цієї Додаткової угоди. 

Сторони – Орендатор і Орендодавець. 
Інші терміни Додаткової угоди слід розуміти так, як вказано в Правилах надання послуги доступу до мережі Інтернет, що розміщені 

на Корпоративному Інтернет-сайті. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОДАТКОВОЇ УГОДИ 
1.1. В порядку та на умовах, визначених цією Додатковою угодою, Орендодавець зобов'язується передати Орендареві у строкове 

платне користування Спеціальне обладнання з наступним переходом права власності на Спеціальне обладнання від Орендодавця до 
Орендаря, а Орендар зобов'язується прийняти Спеціальне обладнання у строкове платне користування, а згодом і у власність, а також 
сплачувати Орендодавцеві орендну плату. 

1.2. Спеціальне обладнання, що надається в користування, на момент передання його в тимчасове платне користування за цією 
Додатковою угодою, знаходиться у робочому стані без зовнішніх пошкоджень, придатне для забезпечення бездротового/дротового 
доступу до мережі Інтернет. 

1.3. Характеристика Спеціального обладнання: Специфікація Wi-Fi маршрутизатора D-Link DIR-300|NRU|B7: Стандарт 

бездротової мережі: IEEE 802.11b (до 11Мбіт/с), g (до 54 Мбіт/с), n (до 150 Мбіт/с) 

Діапазон частот: 2400 - 2483.5 МГц; Тип антени: Вмонтована; Кількість антен: 1; Захист інформації:  WPA, WPA2, WEP, AES, 
TKIP Вхідний інтерфейс: (WAN)10/100BASE-TX Ethernet (MDI/MDIX) Кількість LAN портів (RJ-45): 4 шт. Функції міжмережевого екрану: 
Фільтрація МАС-адрес; Фізичні характеристики: Ширина 147,5 мм, Висота 113,2 мм, Глибина 31,5 мм 

1.4.Вартість Спеціального обладнання: 180.00 грн. 
1.5. Комплектація Спеціального обладнання на момент укладення цієї Додаткової угоди складає:  
           

Упаковка 1 комплект 

Wi-Fi маршрутизатор D-Link DIR-300 1 шт. 

Інсталяційний СD-диск 1 шт. 

Керівництво зі швидкого встановлення 1 шт. 

Блок живлення 1 шт. 

Кабель Ethernet 1 шт. 

 
2. ПЕРЕДАЧА І ПОВЕРНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ 

2.1. Зазначене в даній Додатковій угоді Спеціальне обладнання передається Орендатору згідно Акту приймання-передачі, що є 
невід'ємною частиною даної Додаткової угоди, який підписується Сторонами в момент передачі Спеціального обладнання. 

2.2. Сторони при переданні майна зобов'язані перевірити справність майна‚ що орендується‚ про що має бути окремо зазначено в 
Акті приймання-передачі. 

2.3. Повернення Спеціального обладнання Орендодавцю здійснюється Орендатором у випадку розірвання Договору про надання 
послуги доступу до мережі Інтернет та/або Додаткової угоди до дати фактичного розірвання згідно Акту приймання – передачі за 
відсутності заборгованості Орендатора відповідно до умов, вказаних у п. 6.3. 

2.4. Спеціальне обладнання повинно бути повернуте в технічно справному стані з урахуванням нормального зносу, базовою 
версією програмного забезпечення та повної комплектації згідно п. 1.5. 
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3. СТРОК ОРЕНДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ 

3.1. Строк оренди складає 3 місяці з моменту прийняття Спеціального обладнання ‚ за Актом приймання-передачі. 
 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ  СТОРІН 
4.1. Орендодавець зобов’язаний : 
4.1.1. Одразу після підписання Сторонами Акту приймання-передачі передати Орендатору зазначене в даній Додатковій угоді 

Спеціальне обладнання у справному стані. 
4.1.2. Надавати за замовленням Орендатора консультативну, інформаційну та іншу допомогу з питань користування Спеціальним 

обладнанням. 
4.1.3. Здійснювати безоплатне гарантійне обслуговування Спеціального обладнання. 
4.2. Орендодавець має право: 
4.2.1. Здійснювати перевірку порядку використання Орендатором Спеціального обладнання та його стану. 
4.2.2. Покласти виконання своїх обов’язків на іншу особу, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед Орендатором за 

порушення цієї Додаткової угоди, а також надати такій іншій особі необхідну їй інформацію. 
4.2.3. Відмовитись від цієї Додаткової угоди у разі: 
- використання Кінцевого обладнання та/або Спеціального обладнання Орендатором для вчинення протиправних дій або дій, що 

загрожують інтересам державної безпеки; 
- використання Кінцевого обладнання та/або Абонентських ліній, Спеціального обладнання з комерційною метою, тобто для 

надання телекомунікаційних послуг іншим особам; 
- не внесення попередньої оплати за Послуги згідно Договору про надання послуги доступу до мережі Інтернет та/або за 

користування Спеціальним обладнанням протягом більше ніж одного місяця та за умови відсутності коштів на Особовому рахунку 
Орендатора; 

- порушення термінів внесення чергових  платежів за Послуги та оренду Спеціального обладнання; 
- порушення Орендатором умов цієї Додаткової угоди та/або розірвання Договору про надання послуги доступу до мережі Інтернет 

(п.6.2.). 
4.3. Орендатор зобов’язаний: 
4.3.1. Утримувати Спеціальне обладнання в справному стані, дбайливо ставитись, використовувати за призначенням. 
4.3.2. У випадку розірвання цієї Додаткової угоди повернути Спеціальне обладнання. 
4.3.3. Своєчасно вносити орендну плату за користування Спеціальним обладнанням відповідно до п. 5.1. 
4.3.4. Безперешкодно допускати працівників Орендодавця до Спеціального обладнання з метою перевірки його використання у 

відповідності до даної Додаткової угоди, та необхідного ремонту. 
4.3.5. Зберігати всі розрахункові документи протягом дії цієї Додаткової угоди з моменту здійснення відповідної оплати. 
4.3.6. Дотримуватися належного режиму експлуатації та зберігання Спеціального обладнання згідно до технічної документації. 
4.3.7. Не допускати надання телекомунікаційних послуг іншим особам шляхом використання Послуг від Орендодавця та/або 

Спеціального обладнання. 
4.3.8. Сплачувати замовлені у Орендодавця Додаткові послуги, що надаються на платній основі. 
4.4. Орендатор має право: 
4.4.1. На односторонню відмову від користування Спеціальним обладнанням за виконанням умов вказаних у п. 6.3. 
3.4.2. На заміну Спеціального обладнання відповідно до умов п.п. 8.9. та 8.10. 
4.4.3. Замовляти Додаткові послуги у Орендодавця на платній основі, до яких належить налаштування/переналаштування 

Спеціального обладнання, виїзд працівника Орендодавця за адресою Орендатора. 
 
 

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ 
5.1. За користування Спеціальним обладнанням Орендатор щомісячно сплачує орендну плату на користь Орендодавця в розмірі 60 

(шістдесяти) гривень у тому числі ПДВ (20%) 10.00 грн. Щомісячні платежі вносяться кожний місяць авансом за наступний до 28 числа з 
моменту передачі Орендатору Спеціального обладнання згідно Акту приймання-передачі. 

5.2. Вартість Спеціального обладнання зазначена в п.п. 1.4 та Акті приймання-передачі.  
5.3. Плата за користування Спеціальним Обладнанням здійснюється Орендатором на умовах попередньої оплати шляхом 

перерахування коштів на поточний рахунок Орендатора, якщо інше не встановлено Сторонами додатково. Облік грошових коштів, що 
надійшли від Орендатора, здійснюється на Особовому рахунку Орендатора засобами ІБС. 

5.4. Порядок списання орендної плати: 
5.4.1. Плата за перший місяць здійснюється авансом.  При цьому  Орендодавець передає Орендатору Спеціальне обладнання у 

строк, узгоджений Сторонами, та згідно Акту приймання-передачі. Плата за перший та останній місяць користування Спеціальним 
обладнанням списується в повному обсязі незалежно від терміну оренди в цьому місяці. 

5.4.2. В разі тимчасового призупинення користування Послугами згідно Договору про надання послуги доступу до мережі Інтернет 
за замовленням Орендатора, орендна плата за користування Спеціальним обладнанням за період призупинення нараховується.  

5.4.3. Оренда плата нараховується, якщо абоненту обмежено надання послуг доступу до мережі Інтернет, в зв’язку з фінансовою 
заборгованістю перед Орендодавцем. 

5.4.4. Орендна плата нараховується в повному обсязі у випадках, коли Орендатор бере участь в акціях, спеціальних пропозиціях, 
якщо інше не зазначено умовами акцій, спеціальних пропозицій. 

5.5. Оплата будь-яких платежів за цією Додатковою угодою повинна здійснюватись у гривні.  
5.6. У випадку виникнення заборгованості Орендатора за користування Спеціальним обладнанням, така заборгованість підлягає 

сплаті на загальних підставах. 
5.7. Орендатор самостійно несе відповідальність за достовірність даних, вказаних ним у платіжних документах. У випадку 

неотримання Орендодавцем грошових коштів або зарахування їх на Особовий рахунок іншої особи, Орендодавець вживає заходів щодо 
виправлення помилки, але в межах своїх можливостей. 

  
 



 3  

6. ЗМІНА ДОДАТКОВОЇ УГОДИ ТА ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 
6.1. Ця Додаткова угода може бути розірвана за згодою Сторін, окрім випадків односторонньої відмови, вказаних у п.п. 6.2. та 6.3. 
6.2. Орендодавець має право відмовитись від цієї Додаткової угоди в односторонньому порядку, у випадку, якщо Орендатор 

порушив умови цієї Додаткової угоди та/або Договір про надання послуги доступу до мережі Інтернет було розірвано. Про відмову від 
цієї Додаткової угоди Орендодавець письмово повідомляє Орендатора за 30 (тридцять) календарних днів до моменту припинення цієї 
Додаткової угоди. При цьому Орендатор повинен повернути Спеціальне обладнання Орендодавцю згідно п.п. 2.3., 2.4. 

6.3. Орендатор має право на односторонню відмову від цієї Додаткової угоди у випадку відсутності заборгованості перед 
Орендодавцем за надані Послуги, відсутності заборгованості за користування Спеціальним обладнанням та відсутності заборгованості за 
іншими Додатковими послугами Орендодавця та/або Контент-провайдерів. Про таку відмову Орендатор зобов’язаний письмово 
попередити Орендодавця за 30 (тридцять) календарних днів до моменту припинення цієї Додаткової угоди. При цьому Орендатор 
повинен повернути Спеціальне обладнання Орендодавцю згідно п.п. 2.2., 2.3. 

6.4. Внесення змін у цю Додаткову угоду здійснюється шляхом підписання Додатку до Додаткової угоди. 
6.5. У випадку якщо ініційоване Орендатором внесення змін до Додаткової угоди обумовило необхідність проведення 

Орендодавцем додаткових робіт, ці роботи підлягають оплаті.  
6.6. Термін платного користування Спеціальним обладнанням може бути скорочений тільки за згодою Сторін. 
 

7. ПОРЯДОК ВИКУПУ СПЕЦІАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ 
7.1. Спеціальне обладнання що орендується переходить у власність Орендаря‚ за умови сплати його повної вартості з моменту 

надходження коштів на рахунок Орендодавця. 
7.2. Перехід права власності на Спеціальне обладнання від Орендодавця до Орендаря оформлюється шляхом складання 

(підписання та скріплення печатками) Сторонами відповідного акта. 
 
 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
8.1. За порушення зобов’язань, визначених цією Додатковою угодою, Сторони несуть відповідальність згідно чинного 

законодавства. 
8.2. Орендатор особисто несе відповідальність за шкоду, нанесену третім особам в результаті користування Послугами, 

Спеціальним обладнанням. Орендодавець не несе відповідальності за протиправні дії Орендатора, здійснені за допомогою Кінцевого 
обладнання, Спеціального обладнання, доступу до Інтернет чи Абонентської лінії.  

8.3. У випадку знищення Спеціального обладнання з вини Орендатора чи пошкодження Спеціального обладнання Орендатором, 
внаслідок якого неможливо відновити роботу Спеціального обладнання, Орендатор виплачує Орендодавцю штраф в розмірі вартості 
Спеціального обладнання на момент укладення цієї Додаткової угоди, визначеного Актом приймання-передачі.  

8.4. У випадку, якщо версія програмного забезпечення не відповідає базовій, що була встановлена Орендодавцем, Орендатор 
виплачує Орендодавцю штраф в розмірі вартості Спеціального обладнання на момент укладення цієї Додаткової угоди, визначеного 
Актом приймання-передачі. 

8.5. У випадку пошкодження Спеціального обладнання, що підлягає ремонту або заміні на платній основі, з вини Орендатора, 
Орендатор виплачує Орендодавцю штраф в розмірі вартості Спеціального обладнання на момент укладення цієї Додаткової угоди, 
визначеного Актом приймання-передачі.  

8.6. У випадку пошкодження упаковки/технічної документації Орендатор виплачує орендодавцю штраф в розмірі 25,00 грн. 
8.7. У випадку знищення/неповернення упаковки та/або технічної документації Орендатор виплачує Орендодавцю штраф в розмірі 

50,00 грн. 
8.8. У випадку пошкодження, знищення чи втрати окремих складових частин Спеціального обладнання, Орендатор виплачує 

Орендодавцю штраф в розмірі:  
 

Найменування Штраф, грн. 

Інсталяційний СD-диск 15,00 

Керівництво зі швидкого встановлення 15,00 

Блок живлення 80,00 

Кабель Ethernet 15,00 

 
8.9. У разі  виникнення несправностей під час користування Спеціальним обладнанням, Орендатор звертається у Центр 

обслуговування за телефоном, вказаним на Корпоративному сайті.  
Якщо несправність не вдалося усунути в телефонному режимі, Орендатор передає Спеціальне обладнання Орендодавцю для 

заміни протягом 5 (п’яти) робочих днів. Обмін Спеціального обладнання супроводжується складанням Актів приймання-передачі. При 
цьому Спеціальне обладнання повинно бути без зовнішніх пошкоджень, з базовою версією програмного забезпечення та відповідно 
комплектації згідно п. 1.5. 

8.10. У разі замовлення Орендатором Додаткових послуг, перелік яких розміщених на Корпоративному Інтернет-сайті, ці Послуги 
підлягають оплаті. 

 
9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ 

9.1. Жодна зі Сторін не несе відповідальності перед іншою Стороною за повне або часткове невиконання зобов’язань за цією 
Додатковою угодою, якщо це невиконання стане наслідком дії обставин непереборної сили незалежних від волі сторін, що виникли 
після підписання Додаткової угоди (а саме: пожежі, стихійні лиха, епідемії, епізоотії, паводки, стихійні природні явища, урагани, дії 
державних органів (включаючи непередбачені зміни законодавства, які погіршують стан виконання договірних зобов’язань сторін, 
відсутність чи несвоєчасне опублікування нормативних актів чи інструктивних документів, інше)). При цьому строк виконання 
зобов’язань за цією Додатковою угодою відповідно переноситься на час дії обставин непереборної сили.  

9.2. Сторона, для якої виникла неможливість виконання обов’язків за даною Додатковою угодою, що викликана обставинами 
непереборної сили, має негайно сповістити іншу Сторону про виникнення та/або припинення таких обставин.  

9.3. Настання обставин непереборної сили повинно підтверджуватись документами офіційних державних органів України. 
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9.4. У випадках, коли обставини непереборної сили діють більше ніж один місяць або коли при виникненні таких обставин існують 
підстави передбачити, що вони діятимуть більше ніж цей термін, Сторони визначають найкоротший строк, в який буде проведено 
переговори з метою виявлення прийнятних для обох Сторін засобів виконання даної Додаткової угоди і досягнення відповідних 
домовленостей. 

 
10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

10.1. Всі спірні питання та розбіжності, які виникають між Сторонами з даної Додаткової угоди або в зв’язку з нею, вирішуються 
шляхом переговорів. 

10.2. У випадку якщо Сторони не дійдуть згоди, суперечливі питання передаються в суд у порядку, встановленому діючим 
законодавством. 

 
11. СТРОК ДІЇ ДОДАТКОВОЇ УГОДИ ТА ІНШІ УМОВИ 

11.1. Додаткова угода вступає в силу з моменту її підписання Сторонами і діє протягом 3 (трьох) місяців. 
11.2. Після підписання цієї Додаткової угоди усі попередні домовленості, що суперечать його положенням, втрачають чинність. 
11.3. Орендатор не має права передавати свої права і обов’язки згідно Додаткової угоди третім особам без згоди Орендодавця. 
11.4. Угоду складено і підписано у 2 (двох) примірниках українською мовою. Усі 2 (два) примірники Додаткової угоди мають 

однакову юридичну силу.  
11.5. Орендатор погоджується на використання особистих відомостей про нього  при інформаційно-довідковому обслуговуванні. 
11.6. Назва статей цієї Додаткової угоди не впливає на тлумачення змісту його окремих положень. 

 

Орендодавець 
 

ТзОВ "ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЯ" 
Юридична адреса: 43026, м. Луцьк, пр. Соборності,26 
Поштова адреса: 43026, м. Луцьк, вул. Конякіна, 19а 
т/ф (0332) 28 00 00, 28 00 09 
р/р 26004391575 в АТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ"  
МФО 380805 
 ЄРДПОУ 38474338 
e-mail: internettehnologiya@gmail.com 
 
Директор ___________________    Приступа І.М. 
 
м.п. 
 

 

Орендар 
 

П.І.Б._________________________________________ 
_____________________________________________ 
Місце реєстрації/проживання___________________ 
_____________________________________________ 
Ін. номер_____________________________________ 
Паспорт____________________виданий___________
_____________________________________________ 
Тел. моб._____________________________________ 
 
Підпис_______________________________________ 
 
З інформацією, необхідною для укладання цієї 
Додаткової угоди, а також Правилами надання послуг 
доступу до мережі Інтернет ТзОВ «Інформаційні 
Технології», що розміщенні на Корпоративному 
Інтернет сайті www.itlutsk.com.ua, умовами технічної 
експлуатації спеціального обладнання, погоджуюсь і 
зобов’язуюсь їх виконувати.  
ПІДПИС Орендатора: 
_______________/_____________________/ 
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АКТ 
 прийому передачі спеціального обладнання  №1 

 
 

м. Луцьк           "____" ____________  20___р. 
 
 

ТзОВ "ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЯ", далі за текстом ПІДПРИЄМСТВО, в особі директора Приступи Ігоря Миколайовича, що діє на 
підставі Статуту, з однієї Сторони та ________________________________________________________________________, 
який мешкає за адресою: м. Луцьк, _______________________________, буд. ________,кв. ______, тел. ______________,  
тел. моб. ______________________, який є дієздатною особою згідно чинного законодавства України, далі за текстом - 
АБОНЕНТ, з іншого боку, в подальшому разом - СТОРОНИ, підписали цей АКТ про наступне: 
 
1.1. ПІДПРИЄМСТВО передає АБОНЕНТУ у платне користування Wi-Fi - маршрутизатор типу D-Link DIR-300/NRU/B7 (надалі 
ОБЛАДНАННЯ), який використовується для дротового або бездротового доступу АБОНЕНТА до мережі Інтернет. 
1.2. ОБЛАДНАННЯ належить ПІДПРИЄМСТВУ на правах власності. 
1.3. Стан ОБЛАДНАННЯ що надається у користування на момент передачі його у платне користування за Договором 
№_____ від ____________________ 20___р. знаходиться у робочому стані, без зовнішніх пошкоджень, придатне для 
використання забезпечення доступу до мережі Інтернет. 
1.4. Вартість ОБЛАДНАННЯ на момент укладання Договору становить: 180,00 грн. 
1.5. Комплектація ОБЛАДНАННЯ на момент укладення цього АКТУ складає: 
 
 

Упаковка 1 комплект 

Маршрутизатор 1 шт. 

Блок живлення 1шт. 

CD-диск 1 шт. 

Інструкція з експлуатації 1 шт. 

Кабель RJ-45 1 шт. 

  

 
 
 

АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН 
 
 

ПІДПРИЄМСТВО 
 

ТзОВ "ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЯ" 
Юридична адреса: 43026, м. Луцьк, пр. Соборності,26 
Поштова адреса: 43026, м. Луцьк, вул. Конякіна, 19а 
т/ф (0332) 28 00 00, 28 00 09 
р/р 26004391575 в АТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ"  
МФО 380805 
 ЄРДПОУ 38474338 
e-mail: internettehnologiya@gmail.com 
 
Директор ___________________    Приступа І.М. 
 
м.п. 
 

 

АБОНЕНТ 
 

П.І.Б._________________________________________ 
_____________________________________________ 
Місце реєстрації/проживання___________________ 
_____________________________________________ 
Ін. номер_____________________________________ 
Паспорт____________________виданий___________
_____________________________________________ 
Тел. моб._____________________________________ 
 
Підпис_______________________________________ 
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АКТ 
 прийому передачі спеціального обладнання  №2 

 
 

м. Луцьк           "____" ____________  20___р. 
 
 

ТзОВ "ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЯ" далі за текстом ПІДПРИЄМСТВО, в особі директора Приступи Ігоря Миколайовича, що діє на 
підставі Статуту, з однієї Сторони та ________________________________________________________________________, 
який мешкає за адресою: м. Луцьк, _______________________________, буд. ________,кв. ______, тел. ______________,  
тел. моб. ______________________, який є дієздатною особою згідно чинного законодавства України, далі за текстом - 
АБОНЕНТ, з іншого боку, в подальшому разом - СТОРОНИ, підписали цей АКТ про наступне: 
 
1.1. ПІДПРИЄМСТВО передало, а АБОНЕНТ прийняв Wi-Fi - маршрутизатор типу D-Link DIR-300/NRU/B7 (надалі 
ОБЛАДНАННЯ), який використовується для дротового або бездротового доступу АБОНЕНТА до мережі Інтернет, у право 
власності. 
1.2. Стан ОБЛАДНАННЯ що передається знаходиться у робочому стані, без зовнішніх пошкоджень, придатне для 
використання забезпечення доступу до мережі Інтернет. 
1.3. Комплектація ОБЛАДНАННЯ на момент укладення цього АКТУ складає: 
 
 

Упаковка 1 комплект 

Маршрутизатор 1 шт. 

Блок живлення 1шт. 

CD-диск 1 шт. 

Інструкція з експлуатації 1 шт. 

Кабель RJ-45 1 шт. 

  

 
 
 

АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН 
 
 

ПІДПРИЄМСТВО 
 

ТзОВ "ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЯ" 
Юридична адреса: 43026, м. Луцьк, пр. Соборності,26 
Поштова адреса: 43026, м. Луцьк, вул. Конякіна, 19а 
т/ф (0332) 28 00 00, 28 00 09 
р/р 26004391575 в АТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ"  
МФО 380805 
 ЄРДПОУ 38474338 
e-mail: internettehnologiya@gmail.com 
 
Директор ___________________    Приступа І.М. 
 
м.п. 
 

 

АБОНЕНТ 
 

П.І.Б._________________________________________ 
_____________________________________________ 
Місце реєстрації/проживання___________________ 
_____________________________________________ 
Ін. номер_____________________________________ 
Паспорт____________________виданий___________
_____________________________________________ 
Тел. моб._____________________________________ 
 
Підпис_______________________________________ 
 
 

 
 


