ДОГОВІР про заміну абонента
у Договорі про надання програмної послуги (договір приєднання) № __________________
від “___”_____________20___р. (надалі по тексту – Абонентський договір)

_____________________________________________________________________________________________________________________________,
надалі – Абонент, з одного боку, та
_____________________________________________________________________________________________________________________________,
надалі – Новий абонент, з іншого боку,
надалі пойменовані разом по тексту цього Договору як Сторони, а кожна окремо без персоніфікації як Сторона, уклали цей Договір про наступне:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. На підставі згоди Товариства з обмеженою відповідальністю"ВІЖН ТБ" (надалі – Провайдер), Абонент у повному обсязі уступає Новому
абоненту всі його права та передає всі його зобов’язання за Абонентським договором,а Новий абонент у повному обсязі приймає всі права та
зобов’язання Абонента з відповідними визначеними Абонентським договором видами їх забезпечення, станом на дату укладення цього Договору.
1.2. Визначені пунктом 1 цього Договору права та зобов’язання перейшли до Нового абонента з моменту підписання цього Договору.
1.3. Станом на дату підписання цього Договору Новим абонентом отримано карту доступу,оригінали Абонентського договору та інших документів,
які підтверджують стан та обсяг прав та зобов’язань Абонента за Абонентським договором, переданих Новому абоненту за цим Договором.
2. ІНШІ УМОВИ
2.1. Цей Договір є укладений Сторонами з дати його підписання. У разі, якщо Сторони підписали цей Договір у різні дати, Договір є укладеним з
моменту підписання його Стороною, яка підписала Договір останньою.
2.2. Підписуючи цей Договір Новий абонент засвідчує свою згоду: а) на використання Провайдером інформації про Нового абонента з метою
формування та обігу кредитної історії;б) отримання Новим Абонентом на його мобільний телефон від Провайдера СМС-повідомлень; в) на запис
його голосового повідомлення/заяви тощо у разі зміни Новим абонентом пакету телепрограм; г) на передання Провайдером третім особам будь-якої
інформації щодо Нового абонента,отриманої у зв’язку з укладенням та виконанням цього Договору; д) та зобов’язується дотримуватись
встановленого Абонентським договором режиму використання (перегляду) програм, щодо яких встановлені обмеження глядацької аудиторії.
2.3. Новий абонент, підписуючи цей Договір, засвідчує факт його ознайомлення до укладення цього Договору: з положеннями абонентського
договору, переліком, умовами та порядком надання програмних послуг Провайдером; порядком зміни їх переліку; нормативними актами, що
визначають вимоги до якості програмних послуг; тарифами Провайдера на програмні послуги; порядком та системою оплати програмних послуг,
формою розрахунків за їх надання; порядком розгляду звернень абонентів; вимогами до технічних засобів прийому абонента, сумісного з карткою
доступу та придатного для належного прийняття та відтворення обраного абонентом пакету телепрограм; номерами телефонів сервісних служб
Провайдера; тим фактом, що припинення надання Провайдером програмної послуги, а рівно дострокове припинення цього Договору до перебігу
строку, визначеного пунктом 5.1 Абонентського договору, тягне за собою припинення доступу абонента до отримання сигналу некодованих
супутникових каналів.
2.4. З моменту підписання цього Договору всі результати попередніх переговорів,переписки, попередніх договорів, протоколів про наміри, а також
будь-які усні або письмові домовленості Сторін з питань, які так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають силу.
2.5. Договір укладено в 3 (трьох) примірниках, – по 1 (одному) примірнику для Провайдера, та Абонента і Нового абонента, – тексти яких є рівно
автентичними і не містять будь-яких виправлень, змін та доповнень, не застережених підписами уповноважених представників Сторін, та відтиском
печатки Сторони, яка є юридичною особою.
3. РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
Абонент
Найменування:_____________________________________________________________________________________________
Код ЄДРПОУ:_______________________________________________________________________________________________
Місце знаходження:_________________________________________________________________________________________
Поточний (банківський) рахунок:_____________________________________________________________________________
Телефон/факс:______________________________________________________________________________________________
Новий абонент
Найменування:_____________________________________________________________________________________________
Код ЄДРПОУ:_______________________________________________________________________________________________
Місце знаходження:_________________________________________________________________________________________
Поточний (банківський) рахунок:_____________________________________________________________________________
Телефон/факс:______________________________________________________________________________________________
ДОГОВІР ПІДПИСАЛИ:
Абонент:

Новий абонент:

“___”_______________20__р.
__________________

/___________________ __.__./

“___”_______________20__р.
_______________ /________________ __.__./

ПОГОДЖЕНО _________________________________________________________________________
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