
ЗАЯВА-ЗАМОВЛЕННЯ (акцептування)
про приєднання до Публічного договору про надання 
послуг доступу до мережі Інтернет

Відомості про Заявника (Абонента) та місце надання послуги:
Прізвище: Ім’я: По батькові:

Пошт. Індекс: Нас. Пункт: Вулиця, № будинку (№ кв.):

Контактна особа: Контактний телефон:

Серія, № паспорту, ким та коли виданий:

Індивідуальний податковий номер:

Електронна адреса:

Тарифний план:

№ особового рахунку (ОР):

Цією заявою замовленням, я (Абонент) приймаю та погоджуюсь з усіма умовами Публічного договору про надання послуг 
доступу до мережі Інтернет ТОВ “Х-СОМ”, який оприлюднено на інтернет — сайті за адресою:

http://www.x-com.net.ua
З моменту підписання цієї заяви-замовлення я підтверджую:

1. Правильність та достовірність наданих мною даних;
2. Я ознайомлений з Тарифами Оператора, Правилами користування мережею Інтернет, особливостями умов надання/

отримання послуги, та її зони дії;
3. Я надаю згоду на збір та обробку моїх персональних даних;
4. Всі умови Договору мені зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення.

Тимчасовий власник персональних даних  є ТОВ “Х-СОМ”.
Склад  персональних  даних:  Паспортні  дані,  місце  надання  послуги,  Номер  контактного  телефону,  Адреса  електронної
пошти, Індивідуальний податковий номер, Електронні ідентифікаційні дані (IР адреса, трафік); 
Абонент володіє правами, визначеними ст. 8 ЗУ “Про захист персональних даних”.
Мета  обробки  персональних  даних  —  забезпечення  реалізації  відносин  у  сфері  надання  телекомунікаційних  послуг.
Персональні дані надаються працівникам ТОВ “Х-СОМ”.

Ця  заява-замовлення  є  акцептуванням  (прийняттям)  публічної  пропозиції  ТОВ  “Х-СОМ”,  відповідно  до  статті  №642
Цивільного кодексу України.

_____________________(підпис) / _____________________________________________(ПІБ) /

“______ “ _____________________ 202 ___ рік.

8<   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     8<

АКТ
прийому передачі обладнання

Представник  Оператора  _______________________________________________________________________  (ПІБ),
на  підставі  Публічного  договору  про  надання  послуг  доступу  до  мережі  Інтернет,  передав,  а  Абонент
_______________________________________________________________________  (ПІБ)  прийняв  на  весь  термін  дії
Договору, для використання каналу зв’язку, організованого Оператором згідно умов Договору, наступне обладнання:

Обладнання:
 _______________________________________________ S/N ___________________________ у кількості 1 шт.

Обладнання передано в робочому стані та в повній комплектації.
Вартість переданого обладнання складає __________ грн ________ коп.

Обладнання передав: __________________________________ / ____________________________________ /

Обладнання прийняв: __________________________________ / ____________________________________ /

http://www.x-com.net.ua/

