
TOB „BІЖH ТБ", в подальшому- „Провайдер", в особі повноважного представника, що діє на 
підставі довіреності з одного боку, та „Абонент" як повнолітня фізична особа з іншого боку, в 
подальшому Сторони, уклали цей Договір про надання програмної послуги (далі -«Договір») 
про наступне:
ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ДОГОВОРУ
Тлумачення термінів, які використовуються в цьому Договорі, міститься в Правилах надання 
та отримання програмних послуг (надалі - «Правила»), з якими можна ознайомитися на 
офіційному сайті www.viasat.ua
1 . ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Згідно положень Правил та умов цього Договору, Провайдер зобов'язується надавати 
Абоненту програмну послугу з доступу до перегляду обраного ним пакету телепрограм, а 
Абонент зобов'язується своєчасно сплачувати вартість зазначеної послуги та виконувати 
інші обов'язки Абонента, визначені цим Договором і Правилами.
1.2. Програмна послуга, яка надається Провайдером Абоненту згідно цього Договору 
полягає у:
1.2.1. наданні Абоненту у користування на строк дії цього Договору картки доступу;
1.2.2. підключенні Абонента до супутникової багатоканальної телемережі шляхом активації 
картки доступу;
1.2.3. наданні Абоненту доступу до виключно домашнього перегляду обраного ним пакету 
телепрограм в якості цілісної інформаційної послуги.
1.3. Програмна послуга надається Провайдером Абоненту за наявності всієї сукупності 
нижче перерахованих умов: 
1.3.1. знаходження місця надання поспуги у зоні покриття супутникової багатоканальної 
телемережі;
1.3.2. відповідності індивідуальних технічних засобів прийому Абонента вимогам, 
встановленим Правилами та перебування їх у належному функціональному стані;
1.3.3. перебування Провайдера та Абонента у договірних відносинах на підставі цього 
Договору;
1.3.4. наявності на особовому рахунку Абонента грошових коштів у розмірі, достатньому для 
отримання програмної послуги згідно чинних Тарифів та Правил.
2. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
2.1. Розрахунковий період сплати Абонентної плати становить 1 (один) календарний місяць.
2.2. Надання програмної послуги Абоненту здійснюється на умовах її попередньої оплати у 
безготівковій формі до 20 числа поточного календарного місяця за наступний календарний 
місяць - за винятком випадків, прямо визначених Правилами. Неотримання рахунку 
Абонентом не є підставою для несплати платежів згідно Тарифів.
2.3. Надання програмної послуги здійснюється Провайдером у межах перерахованих 
Абонентом сум Абонентної плати, згідно даних його особового рахунку, і припиняється у 
момент, коли внесена Абонентом сума коштів вичерпується, - за винятком випадків, прямо 
визначених Правилами.
2.4. Зарахування наявних на особовому рахунку Абонента грошових коштів в рахунок 
сплати Програмної послуги здійснюється щомісячно 1 числа поточного місяця. Щомісячна 
Абонентна плата нараховується в повному обсязі, незалежно від кількості днів користування 
Програмною послугою, навіть у випадку припинення надання програмної послуги у 
поточному місяці з причин несплати Абонентної плати.
2.5.  Абонент погоджується, що Провайдер може самостійно, виходячи з ринкового попиту, 
змінювати розмір Абонентної плати за різні пакети програм та розміри інших передбачених 
Тарифами платежів. Провайдер має право надавати знижки для окремих категорій 
абонентів.
2.6. У випадку укладення існуючим Абонентом другого чи наступного Договору на пільгових 
умовах, передбачені пільгові умови надання послуг залишаються дійсними лише за умови 
своєчасної оплати програмної послуги за первинним договором.
2.7. У разі недостатності наявної на особовому рахунку Абонента суми для виконання всіх 
його зобов'язань перед Провайдером, наявні на особовому рахунку кошти зараховуються у 
наступному порядку:
2.7.1. в першу чергу сплачується неустойка, нарахована за невиконання Абонентом 
відповідних його зобов'язань та завдані Провайдеру збитки;
2.7.2. в другу чергу сплачується вартість повторного підключення до багатоканальної 
супутникової мережі;
2.7.3. в третю чергу сплачується орендна плата згідно Тарифів - у випадку користування 
декодером на умовах оренди;
2.7.4. в четверту чергу погашається існуюча заборгованість за надані Програмні послуги;
2.7.5. у п’яту чергу сплачується Абонентна плата та вартість додаткових послуг на поточний 
та наступні місяці.
2.8.  Абонент погоджується, що, якщо іншого не буде спеціально погоджено Сторонами, 
визначений у цьому Договорі розмір Абонентної плати автоматично змінюватиметься, без 
додаткового внесення змін та/або доповнень до цього Договору, у кожному випадку 
досягнення індексу інфляції розміру 2% (двох відсотків) річних, - з дати підписання цього 
Договору або з дати попередньої такої зміни розміру Абонентної плати.
3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Абонент має право:
3.1.1. на своєчасне і якісне отримання програмної послуги;
3.1.2. на безоплатне отримання від Провайдера у порядку, визначеному Правилами, 
вичерпної інформації про зміст, якість, вартість та порядок надання пропрамних послуг, а 
також інформації про надані програмні послуги;
3.1.3. на відшкодування збитків, заподіяних внаслідок невиконання або неналежного 
виконання Провайдером його обов'язків, передбачених цим Договором та законодавством 
України;
3.1.4. на отримання відомостей щодо можливості та порядку зміни умов надання замовленої 
програмної послуги та відмови від оплати програмної послуги, яка не замовлялася;
3.1.5. на безоплатне вилучення його персональних даних повністю або частково з 
електронних версій бази даних інформаційно-довідкових служб Провайдера, або заміну, 
якщо ці дані є недостовірними; а також користуватися іншими правами, наданими Законом 
України «Про захист персональних даних»;
3.1.6. на одностороннє припинення цього Договору у передбаченому цим Договором 
випадках;
3.1.7. на безоплатне отримання доступу до перегляду каналів, які присутні на супутниках у 
відкритому (некодованому) вигляді і доступні всім користувачам, що мають відповідне 
супутникового обладнання, - за умов дотримання умов цього Договору;
3.2. Абонент зобов'язаний:
3.2.1. виконувати умови цього Договору, Правила та дотримуватись вимог чинного 
законодавства;
3.2.2. використовувати лише індивідуальні технічні засоби прийому, які є сумісними з 
карткою доступу;
3.2.3. не використовувати належні йому індивідуальні технічні засоби прийому та карти 
доступу для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать умовам цього Договору, 
Правилам та забезпечити неможливість такого використання з боку третіх осіб;
3.2.4. не допускати використання на комерційній основі індивідуальні технічні засоби 
прийому та картки доступу для надання програмних та будь-яких інших послуг третім 
особам;
3.2.5. своєчасно сплачувати Абонентну плату та інші платежі згідно умов цього Договору, 
Правил та Тарифів;
3.2.6. утримувати картку доступу та індивідуальні технічні засоби прийому у справному стані;
3.2.7. надавати Провайдеру на його запит дані про індивідуальні технічні засоби прийому, 
що використовуються для отримання програмної послуги;
3.2.8. забезпечувати Провайдеру (його представникам) доступ до перевірки стану 
індивідуальних технічних засобів прийому та картки доступу, та можливість заміни картки 
доступу;
3.2.9. у разі припинення Договору повернути Провайдеру картку доступу (та декодер – у 
випадку його оренди) не пізніше 15-ти (п'ятнадцяти) календарних днів з дати припинення 
Договору;
3.2.10. забезпечити використання картки доступу у повній відповідності до її призначення, з 
моменту її отримання і до моменту її повернення Провайдеру;
3.2.11. здійснити усі необхідні дії, які б унеможливили: пошкодження, знищення, втрату або 
викрадення картки доступу; отримання картки доступу третіми особами у будь-який спосіб; 
копіювання картки доступу, зміну закладеної у ній інформації; використання картки доступу у 
спосіб, що суперечить її призначенню та умовам цього Договору і Правил;
3.2.12. негайно, але не пізніше 2 робочих днів з дати настання відповідної події або факту, 
повідомляти Провайдера про пошкодження, втрату, знищення або виходу картки доступу з 
ладу;
3.3. Провайдер має право:
3.3.1. в односторонньому порядку змінити перелік телепрограм, які складають зміст 
обраного Абонентом пакету телепрограм, повідомивши Абонента не менш як за 30 
(тридцять) календарних днів до дати зміни, шляхом опублікування відповідної інформації на 
офіційному сайті www.viasat.ua, і Абонент з цим погоджується;
3.3.2. в односторонньому порядку змінювати Тарифи, Правила, повідомивши Абонента не 
менш як за 30 (тридцять) календарних днів, шляхом опублікування відповідної інформації на 
офіційному сайті www.viasat.ua, і Абонент з цим погоджується;
3.3.3. на одностороннє припинення цього Договору у передбаченому цим Договором 
випадках;
3.3.4. не підключати або відключати без попередження від супутникової багатоканальної 
телемережі індивідуальні технічні засоби прийому Абонента, які є несумісними з карткою 
доступу;
3.3.5. надання послуг може перериватися у випадку проведення профілактичних робіт у 
порядку, передбаченому Правилами.
3.4. Провайдер зобов'язаний:
3.4.1. надавати програмну послугу за встановленими показниками якості відповідно до 
стандартів та інших нормативних документів, умов цього Договору, Правил;
3.4.2. вести достовірний облік програмних послуг, що надаються Абоненту;
3.4.3. забезпечувати правильність застосування Тарифів
3.4.4.  дотримуватися законодавства про захист персональних даних.

4. 3МІНА УМОВ ДОГОВОРУ
4.1. Внесення будь-яких змін до умов цього Договору здійснюється за взаємною згодою 
Сторін у письмовій формі, за винятком випадків, прямо визначених цим Договором.
4.2. Зміна розміру Абонентної плати, Тарифів, Правил, переліку пакетів телепрограм та 
програм, що входять до складу відповідних пакетів здійснюється Провайдером в 
односторонньому порядку, і Абонент з цим погоджується, відповідно до умов цього 
Договору.
4.3. Зміна Абонентом пакету телепрограм здійснюється у випадках та у порядку, 
передбаченому Правилами.
5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
5.1.  Договір є укладеним з вище зазначеної дати його підписання строком на 2 (два) роки.
5.2. Надалі у кожному разі, якщо жодна із Сторін Договору письмово не повідомить іншу 
Сторону про свій намір не продовжувати строк дії цього Договору не менш як за 30 
(тридцять) календарних днів до закінчення строку його дії, строк дії Договору автоматично 
продовжуватиметься на наступний рік.
5.3. Строк дії Договору (та інші умови) може бути змінений за згодою Сторін в разі надання 
Абонентом згоди на таку зміну в телефонному режимі.
5.4. У разі зміни умов підписки на акційну пропозицію дія договору автоматично 
продовжується на два роки з моменту такої зміни.
5.5. У разі призупинення надання послуг за цим Договором з ініціативи Абонента або з 
причин несплати Абонентної плати тощо, строк дії Договору, вказаний в п.5.1., 
продовжується на період, протягом якого надання послуг було призупинене.
6. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
6.1. Договір може бути достроково припинено за взаємною згодою Сторін у письмовій 
формі, за винятком випадків, прямо визначених цим Договором.
6.2.  Провайдер має право припинити цей Договір в односторонньому порядку, і Абонент з 
цим погоджується, з дати письмового повідомлення про це Абонента:
6.2.1. у разі, якщо прострочення сплати Абонентом Абонентної плати (у повному обсязі, або 
частково) перевищуватиме строк 30 (тридцять) календарних днів; при цьому Абонент 
зобов'язаний компенсувати Провайдеру різниці між вартістю Програмної послуги за 
відповідним Тарифом та вартістю Програмної послуги, фактично сплаченої Абонентом за 
умовами маркетингової акції, - за кожен місяць, що залишився до закінчення дії Договору, - 
але разом не більше 500 грн.
6.2.2. у разі невиконання Абонентом його зобов'язань щодо виключно домашнього 
перегляду пакету телепрограм, а рівно у разі незабезпечення визначеного цим Договором 
та Правилами порядку перегляду програм з обмеженим доступом.
6.2.3.  у разі закінчення строку дії Ліцензії програмної послуги Провайдера.
6.3. Абонент має право достроково, до закінчення строку, визначеного в п. 5.1., припинити 
цей договір у односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Провайдера за 
умови компенсації Провайдеру різниці між вартістю Програмної послуги за відповідним 
Тарифом та вартістю Програмної послуги, фактично сплаченої Абонентом за умовами 
маркетингової акції, - за кожен місяць, що залишився до закінчення дії Абонентського 
договору, - але разом не більше 500 грн.
6.4. Абонент звільняється від виконання встановлених в п. 6.3. обов'язків у випадках 
дострокового припинення Договору з його ініціативи:
6.4.1.  у разі незгоди з односторонньою зміною Провайдером розміру Абонентної плати - з 
дати, коли змінений розмір Абонентної плати мав набути чинності за умови письмового 
попередження Провайдера до дати зміни розміру Абонентної плати;
6.4.2. у разі незгоди з односторонньою зміною Провайдером переліку телепрограм, які 
складають зміст обраного Абонентом пакету програм - з дати, коли змінений перелік 
телепрограм відповідного пакету програм мав набути чинності за умови письмового 
попередження Провайдера до дати зміни переліку телепрограм.
7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Будь-які спори, що виникають у процесі виконання цього Договору та у зв'язку з ним 
підлягають вирішенню у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
8. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ АБОНЕНТА ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ (ПЕРЕГЛЯДУ) ТЕЛЕПРОГРАМ,
ЩОДО ЯКИХ ВСТАНОВЛЕНІ ОБМЕЖЕННЯ ГЛЯДАЦЬКОЇ АУДИТОРІЇ
8.1. Підписуючи цей Договір, Абонент зобов'язується дотримуватись обмежень глядацької 
аудиторії, які викладено в чинному законодавстві та Правилах, з якими можна ознайомитися 
на офіційному сайті www.viasat.ua
9. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
9.1.  Сторони визначають як конфіденційну і зобов'язуються не розголошувати наступну 
інформацію: номер декодера Абонента та номер отриманої ним картки доступу.
9.2. Підписуючи цей Договір і приймаючи зобов'язання щодо нерозголошення номерів 
декодера та картки доступу, Абонент, засвідчує його розуміння усіх негативних для нього 
наслідків розголошення зазначеної інформації.
10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
10.1.  Сторони зобов'язуються відшкодовувати одна одній збитки, завдані невиконанням 
(неналежним виконанням) передбачених цим Договором зобов'язань.
10.2. У кожному випадку письмово несанкціонованої Провайдером передачі Абонентом 
картки доступу третім особам, а рівно у випадку її знищення, втрати або пошкоження, 
копіювання, зміни закладеної у ній інформації, а рівно її використання у спосіб, що 
суперечить її призначенню та/або умовам цього Договору, Абонент сплачує Провайдеру 
штраф у розмірі 50% (п'ятдесят відсотків) суми щомісячної Абонентної плати обраного 
Абонентом для перегляду пакету телепрограм.
10.3. У разі здійснення дій, спрямованих на вчинення перепон представникам Провайдера у 
здійсненні огляду/заміни картки доступу у передбачених цим Договором, Правилами та/або 
законодавством випадках, рівно як і у випадках ненадання зазначеним особам необхідного 
у цьому сприяння, що мало своїм наслідком неможливість виконання ними відповідних дій, а 
рівно у випадку порушення правил перегляду програм з обмеженим доступом - Абонент 
сплачує Провайдеру штраф у розмірі 50 % (п ятдесят відсотків) суми щомісячної Абонентної 
плати обраного Абонентом для перегляду пакету телепрограм за кожний випадок 
невиконання Абонентом вище перерахованих його зобов'язань.
10.4. У разі порушення Абонентом строку сплати Абонентної плати, вказаного у п.2.2., 
більше, ніж на 10 календарних днів, надання послуги Абоненту може бути припинене 
Провайдером. У разі повторного підключення Абонент окрім заборгованості сплачує 
Провайдеру плату за перепідключення згідно діючих тарифів Провайдера.
10.5.  Сторони звільняються від відповідальності за невиконання своїх зобов'язань по цьому 
Договору на період дії обставин, що перешкоджають виконанню відповідних зобов'язань, 
якщо такі обставини виникли незалежно від волі Сторін і настання яких Сторони не могли 
передбачити або відвернути.
У будь-якому випадку Сторони не звільняються від відповідальності за неможливість 
виконання грошового зобов'язання.
10.6. Провайдер не несе відповідальності за стан і справність, ремонт та обслуговування 
будь-яких індивідуальних технічних засобів прийому Абонента, шкоду або втрати, 
спричинені їх використанням.
10.7. Сплата неустойки (пені, штрафу) не звільняє Сторону, яка припустилася прострочення 
виконання відповідного зобов'язання, від виконання такого зобов'язання.
11. ІНШІ УМОВИ
11.1. Підписуючи цей Договір, Сторони засвідчують цілковите розуміння його тексту, в т.ч. 
підстав виникнення, змісту, розміру, строків та умов виконання визначених ним зобов'язань, 
та відсутність будь-яких заперечень чи зауважень щодо нього.
11.2. Припинення Договору, у тому числі дострокове, не звільняє Сторони від належного 
виконання їх зобов'язань, що виникли на підставі Договору в період його дії.
11.3. У разі зміни назви, місця знаходження, рахунку, по якому Договором передбачається 
здійснення розрахунків, настання будь-якого іншого юридичного факту чи події, що може 
негативно позначитись на виконанні Сторонами їх зобов'язань за цим Договором, - Сторона, 
з якою відбулись така подія або факт, зобов'язана повідомити іншу Сторону про їх настання 
негайно, але у будь-якому випадку не пізніше 3 (трьох) календарних днів з моменту настання 
відповідної події або факту (Абонент повідомляє про такі зміни письмово, а Провайдер - на 
своєму офіційному сайті www.viasat.ua).
11.4. З моменту підписання цього Договору всі результати попередніх переговорів, 
листування, 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.
11.5. Підписуючи цей Договір Абонент засвідчує свою згоду: а) на обробку та передання 
своїх персональних даних з метою формування та обігу кредитної історії і стягнення 
заборгованості відповідно до законодавства і Правил; б) отримання Абонентом на його 
мобільний телефон від Провайдера CMC-повідомлень; в) на запис його голосового 
повідомлення/заяви тощо у разі зміни Абонентом пакету телепрограм або строку дії 
Договору у визначеному Правилами порядку; г) з тим, що факт сплати Абонентом 
Абонентної плати та/або будь-якого іншого платежу за цим Договором за зміненими 
Провайдером їх розмірами є фактом безумовного погодження Абонента зі зміненим 
Провайдером розміром відповідного платежу.
11.6. Абонент, підписуючи цей Договір, засвідчує факт його ознайомлення та згоди щодо: 
переліку, умов та порядку надання програмних послуг Провайдером; порядку зміни їх 
переліку; нормативних актів, що визначають вимоги до якості програмних послуг; Тарифів 
Провайдера на програмні послуги; порядку та системи оплати програмних послуг, форми 
розрахунків за їх надання; порядку розгляду звернень Абонентів; вимог до технічних засобів 
прийому Абонента, сумісного з карткою доступу та придатного для належного прийняття та 
відтворення обраного Абонентом пакету телепрограм; номерів телефонів сервісних служб 
Провайдера; Правил надання та отримання програмних послуг Провайдера, які є додатком 
до цього Договору; того факту, що припинення надання Провайдером програмної послуги, а 
рівно дострокове припинення цього Договору до закінчення строку, визначеного пунктом 5.1 
цього Договору, тягне за собою припинення доступу Абонента до отримання сигналу 
некодованих супутникових каналів.
11.7. Всі повідомлення, запити, вимоги та будь-яка інша кореспонденція щодо цього 
Договору виконується у письмовій формі та доставляється кур'єром, належним поштовим 
відправленням на ім’я відповідної Сторони по зазначеним у цьому Договорі її реквізитам, -за 
виключенням випадків, прямо визначених цим Договором та Правилами Провайдера.
11.8. Сторони погоджуються, що наявність на цьому Договорі відтиску печатки Провайдера 
не є обов'язковою.
11.9. Договір укладено у двох примірниках, -1 (один) примірник для Абонента, 1 (один) 
примірник для Провайдера, -тексти яких є рівно автентичними і не містять будь-яких 
виправлень, змін та доповнень, не застережених підписами уповноважених представників 
Сторін, та відтиском печатки Провайдера. 

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПРОГРАМНОЇ ПОСЛУГИ
стор. 1



Мульти TV

Престижний HD ПреміумПрестижний Преміум

стор. 2
№ договору

ДЕТАЛІ ПІДКЛЮЧЕННЯ:

Декодер в оренду

Екземпляр „ВІЖН ТБ”

(0          ) (0          ) (0          )

«_____» _________________ 201___ р.

(підпис) (підпис)

АБОНЕНТ: ______________________________________________________________________________________________________________, з однієї сторони,
ПРОВАЙДЕР: ТОВ «ВІЖН ТБ» в особі повіреного ______________________________________________________________, що діє на підставі Довіреності, з 
іншої сторони, а разом надалі «Сторони», уклали цей Акт прийому-передачі орендованого обладнання (надалі - Акт) про наступне:
1. Провайдер надає Абоненту в оренду Обладнання, придатне для отримання програмної послуги Viasat, у наведеній в цьому Акті комплектації. 
2. Абонент зобов`язується сплачувати щомісячну орендну плату в розмірі, встановленому Тарифами Провайдера, а після закінчення дії Договору 
надання програмної послуги – повернути Обладнання у справному стані та у повній комплектації протягом п`яти робочих днів. Процедура повернення 
Обладнання визначена в Правилах надання обладнання в оренду, затвердженими Провайдером Наказом №2 від 01 лютого 2015р. зі змінами та 
доповненнями,  та розміщеними на сайті www.viasat.ua/pages/docs. 3. Абонент має право викупити Обладнання у Провайдера, сплативши його вартість 
згідно чинних Тарифів Провайдера. 4. Інформація про Обладнання.

КОМПЛЕКТАЦІЯ ДЕКОДЕРА

5. Визначення термінів, а також усі інші відносини між Сторонами щодо оренди Обладнання, не врегульовані даним Актом, регулюються Правилами 
надання обладнання в оренду, затвердженими Провайдером Наказом № 2 від 01 лютого 2015 р. зі змінами та доповненнями в поточній редакції.
6. Підписуючи цей Акт, Абонент тим самим підтверджує, що Він ознайомлений з Правилами надання обладнання в оренду, затвердженими Провайдером 
Наказом № 2 від 01 лютого 2015 р. зі змінами та доповненнями в поточній редакції; а також засвідчує свою згоду на обробку та передання своїх 
персональних даних.

Ліцензія провайдера програмної послуги Серія HP N° 0183-п, видана Товариству з обмеженою відповідальністю "ВІЖН ТБ" на строк з 04 травня 2007р. по 04 травня 2017р.

№                            ДЕКОДЕР                                   СЕРІЙНИЙ НОМЕР                            № КАРТИ ДОСТУПУ

Декодер SRT 7710: Пульт дистанційного керування (з двома батарейками),
Картка доступу, Блок живлення, Кабель Scart (1 шт),Кабель 3 RCA (1 шт), 
Посібник користувача, Коробка картонна

Декодер SRT 7711: Пульт дистанційного керування (з двома батарейками),
Картка доступу, Блок живлення, Кабель HDMI (1 шт),
Посібник користувача, Коробка картонна

АКТ ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ОРЕНДОВАНОГО ОБЛАДНАННЯ
(заповнюється в разі оренди декодера)

Підпис Повіреного від імені Провайдера _________________________________________ Підпис Абонента __________________________________________

Претензії щодо якості обладнання та виконаних робіт відсутні. Обладнання перевірено та знаходиться у справному стані.
Абонента поінформовано про підключення до послуги Провайдера.

Інсталятор Абонент
П.І.Б.П.І.Б.

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ 
ПРОГРАМНОЇ ПОСЛУГИ

СЛУЖБА ПІДТРИМКИ
РЕКВІЗИТИ АБОНЕНТА

РЕКВІЗИТИ ПРОВАЙДЕРА

ПІДПИСИ СТОРІН

АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ

АДРЕСА РЕЄСТРАЦІЇ АДРЕСА ВСТАНОВЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

Прізвище 

Ім'я

По-батькові 

Паспорт: серія                                          номер

Ким видано

Індекс                                                             Для рахунків

Область

Район

Місто

Вулиця

Будинок                            Квартира                    Корпус

Тел. 
моб.

Дата народження 

Ідентифікаційний номер 

E-mail 

Дата видачі

РЕКВІЗИТИ АБОНЕНТА

Прізвище 

Ім'я

По-батькові 

Паспорт: серія                                          номер

Ким видано

Дата народження 

Ідентифікаційний номер 

E-mail 

Дата видачі

Індекс                                                             Для рахунків

Область

Район

Місто

Вулиця

Будинок                            Квартира                    Корпус

Тел. 
моб.2

Тел. 
дом.

згідно умов акції

Додаткова інформація

Підключення здійснюється згідно правил Акції та виключно під час дії Акційних пропозицій. Офіційні правила акції шукайте на www.viasat.ua

 Домашній Престижний HD

Престижний  Абонентська плата

Підпис представника ТОВ ”ВІЖН ТБ” Підпис Абонента

Дата укладення договору

Абонент, підписуючи цей Договір: засвідчує факт наявності унього зазначеного у Договорі обладнання у належному функціональному стані; 
підтверджує факт його ознайомлення до укладення цього Договору з Правилами надання та отримання програмних послуг ТОВ "ВІЖН ТБ", які є 
невід'ємною часткою цього Договору; підтверджує, що вся викладена у цьому Договорі інформація про Абонента заповнена Абонентом 
власноручно, є правдивою і повністю відповідає дійсності.

Провайдер: Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІЖН ТБ", що є юридичною особою за законодавством України, і уповноважене 
здійснювати функції провайдера програмної послуги на підставі ліцензії провайдера програмної послуги № 0183-п від 04 травня 2007 р.
ТОВ "ВІЖН ТБ", Адреса для листування а/с 68, Київ, 04107.
Адреса: 04107, м.Київ, вул. Половецька, 3/42.
Отримувачем коштів на користь Провайдера є ТОВ "ВІЖН МЕДІА" р/р 26004440062 в AT "Райфайзен Банк Аваль", МФО 380805, ЄДРПОУ 36692060.
Адреса: 04107, м.Київ, вул. Половецька, 3/42. Телефон для довідок (044) 401 04 04, e-mail: abonent@viasat.ua

РЕКВІЗИТИ ПРОВАЙДЕРА
Провайдер: Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІЖН ТБ", що є юридичною особою за законодавством України, і уповноважене 
здійснювати функції провайдера програмної послуги на підставі ліцензії провайдера програмної послуги № 0183-п від 04 травня 2007 р.

(підпис) (підпис)

Дата виконання робіт

Даний акт протягом 12 місяців дає Абоненту право на безкоштовну заміну комплектуючих матеріалів, а також налаштування встановленого 
обладнання в гарантійних випадках. Гарантійні випадки роз'яснені.

Ми, Інсталятор з одного боку та Абонент з іншого боку, уклали цей акт про те, що Інсталятором були проведені роботи зі встановлення: 

повного комплекту обладнання           лише ресиверу з підключенням 

№ карти доступу 

Марка декодера

Дилер

Інсталятор

Контактний телефон Інсталятора

Коментарі

номер Дилера                                                     номер Замовлення

номер Інсталятора

Серійний
номер
декодера



Екземпляр Абонента

Мульти TV

Престижний HD ПреміумПрестижний Преміум

стор. 2
№ договору

ДЕТАЛІ ПІДКЛЮЧЕННЯ:

Декодер в оренду

(0          ) (0          ) (0          )

«_____» _________________ 201___ р.

(підпис) (підпис)

КОМПЛЕКТАЦІЯ ДЕКОДЕРА

5. Визначення термінів, а також усі інші відносини між Сторонами щодо оренди Обладнання, не врегульовані даним Актом, регулюються Правилами 
надання обладнання в оренду, затвердженими Провайдером Наказом № 2 від 01 лютого 2015 р. зі змінами та доповненнями в поточній редакції.
6. Підписуючи цей Акт, Абонент тим самим підтверджує, що Він ознайомлений з Правилами надання обладнання в оренду, затвердженими Провайдером 
Наказом № 2 від 01 лютого 2015 р. зі змінами та доповненнями в поточній редакції; а також засвідчує свою згоду на обробку та передання своїх 
персональних даних.

Ліцензія провайдера програмної послуги Серія HP N° 0183-п, видана Товариству з обмеженою відповідальністю "ВІЖН ТБ" на строк з 04 травня 2007р. по 04 травня 2017р.

№                            ДЕКОДЕР                                   СЕРІЙНИЙ НОМЕР                            № КАРТИ ДОСТУПУ

Декодер SRT 7710: Пульт дистанційного керування (з двома батарейками),
Картка доступу, Блок живлення, Кабель Scart (1 шт),Кабель 3 RCA (1 шт), 
Посібник користувача, Коробка картонна

Декодер SRT 7711: Пульт дистанційного керування (з двома батарейками),
Картка доступу, Блок живлення, Кабель HDMI (1 шт),
Посібник користувача, Коробка картонна

АКТ ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ОРЕНДОВАНОГО ОБЛАДНАННЯ
(заповнюється в разі оренди декодера)

Підпис Повіреного від імені Провайдера _________________________________________ Підпис Абонента __________________________________________

Претензії щодо якості обладнання та виконаних робіт відсутні. Обладнання перевірено та знаходиться у справному стані.
Абонента поінформовано про підключення до послуги Провайдера.

Інсталятор Абонент
П.І.Б.П.І.Б.

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ 
ПРОГРАМНОЇ ПОСЛУГИ

СЛУЖБА ПІДТРИМКИ
РЕКВІЗИТИ АБОНЕНТА

РЕКВІЗИТИ ПРОВАЙДЕРА

ПІДПИСИ СТОРІН

АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ

АДРЕСА РЕЄСТРАЦІЇ АДРЕСА ВСТАНОВЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

Прізвище 

Ім'я

По-батькові 

Паспорт: серія                                          номер

Ким видано

Індекс                                                             Для рахунків

Область

Район

Місто

Вулиця

Будинок                            Квартира                    Корпус

Тел. 
моб.

Дата народження 

Ідентифікаційний номер 

E-mail 

Дата видачі

РЕКВІЗИТИ АБОНЕНТА

Прізвище 

Ім'я

По-батькові 

Паспорт: серія                                          номер

Ким видано

Дата народження 

Ідентифікаційний номер 

E-mail 

Дата видачі

Індекс                                                             Для рахунків

Область

Район

Місто

Вулиця

Будинок                            Квартира                    Корпус

Тел. 
моб.2

Тел. 
дом.

згідно умов акції

Додаткова інформація

Підключення здійснюється згідно правил Акції та виключно під час дії Акційних пропозицій. Офіційні правила акції шукайте на www.viasat.ua

 Домашній Престижний HD

Престижний  Абонентська плата

Підпис представника ТОВ ”ВІЖН ТБ” Підпис Абонента

Дата укладення договору

Абонент, підписуючи цей Договір: засвідчує факт наявності унього зазначеного у Договорі обладнання у належному функціональному стані; 
підтверджує факт його ознайомлення до укладення цього Договору з Правилами надання та отримання програмних послуг ТОВ "ВІЖН ТБ", які є 
невід'ємною часткою цього Договору; підтверджує, що вся викладена у цьому Договорі інформація про Абонента заповнена Абонентом 
власноручно, є правдивою і повністю відповідає дійсності.

Провайдер: Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІЖН ТБ", що є юридичною особою за законодавством України, і уповноважене 
здійснювати функції провайдера програмної послуги на підставі ліцензії провайдера програмної послуги № 0183-п від 04 травня 2007 р.
ТОВ "ВІЖН ТБ", Адреса для листування а/с 68, Київ, 04107.
Адреса: 04107, м.Київ, вул. Половецька, 3/42.
Отримувачем коштів на користь Провайдера є ТОВ "ВІЖН МЕДІА" р/р 26004440062 в AT "Райфайзен Банк Аваль", МФО 380805, ЄДРПОУ 36692060.
Адреса: 04107, м.Київ, вул. Половецька, 3/42. Телефон для довідок (044) 401 04 04, e-mail: abonent@viasat.ua

РЕКВІЗИТИ ПРОВАЙДЕРА
Провайдер: Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІЖН ТБ", що є юридичною особою за законодавством України, і уповноважене 
здійснювати функції провайдера програмної послуги на підставі ліцензії провайдера програмної послуги № 0183-п від 04 травня 2007 р.

(підпис) (підпис)

Дата виконання робіт

Даний акт протягом 12 місяців дає Абоненту право на безкоштовну заміну комплектуючих матеріалів, а також налаштування встановленого 
обладнання в гарантійних випадках. Гарантійні випадки роз'яснені.

Ми, Інсталятор з одного боку та Абонент з іншого боку, уклали цей акт про те, що Інсталятором були проведені роботи зі встановлення: 

повного комплекту обладнання           лише ресиверу з підключенням 

№ карти доступу 

Марка декодера

Дилер

Інсталятор

Контактний телефон Інсталятора

Коментарі

номер Дилера                                                     номер Замовлення

номер Інсталятора

Серійний
номер
декодера

АБОНЕНТ: ______________________________________________________________________________________________________________, з однієї сторони,
ПРОВАЙДЕР: ТОВ «ВІЖН ТБ» в особі повіреного ______________________________________________________________, що діє на підставі Довіреності, з 
іншої сторони, а разом надалі «Сторони», уклали цей Акт прийому-передачі орендованого обладнання (надалі - Акт) про наступне:
1. Провайдер надає Абоненту в оренду Обладнання, придатне для отримання програмної послуги Viasat, у наведеній в цьому Акті комплектації. 
2. Абонент зобов`язується сплачувати щомісячну орендну плату в розмірі, встановленому Тарифами Провайдера, а після закінчення дії Договору 
надання програмної послуги – повернути Обладнання у справному стані та у повній комплектації протягом п`яти робочих днів. Процедура повернення 
Обладнання визначена в Правилах надання обладнання в оренду, затвердженими Провайдером Наказом №2 від 01 лютого 2015р. зі змінами та 
доповненнями,  та розміщеними на сайті www.viasat.ua/pages/docs. 3. Абонент має право викупити Обладнання у Провайдера, сплативши його вартість 
згідно чинних Тарифів Провайдера. 4. Інформація про Обладнання.



Екземпляр Представника „ВІЖН ТБ”

Мульти TV

Престижний HD ПреміумПрестижний Преміум

стор. 2
№ договору

ДЕТАЛІ ПІДКЛЮЧЕННЯ:

Декодер в оренду

(0          ) (0          ) (0          )

«_____» _________________ 201___ р.

(підпис) (підпис)

КОМПЛЕКТАЦІЯ ДЕКОДЕРА

5. Визначення термінів, а також усі інші відносини між Сторонами щодо оренди Обладнання, не врегульовані даним Актом, регулюються Правилами 
надання обладнання в оренду, затвердженими Провайдером Наказом № 2 від 01 лютого 2015 р. зі змінами та доповненнями в поточній редакції.
6. Підписуючи цей Акт, Абонент тим самим підтверджує, що Він ознайомлений з Правилами надання обладнання в оренду, затвердженими Провайдером 
Наказом № 2 від 01 лютого 2015 р. зі змінами та доповненнями в поточній редакції; а також засвідчує свою згоду на обробку та передання своїх 
персональних даних.

Ліцензія провайдера програмної послуги Серія HP N° 0183-п, видана Товариству з обмеженою відповідальністю "ВІЖН ТБ" на строк з 04 травня 2007р. по 04 травня 2017р.

№                            ДЕКОДЕР                                   СЕРІЙНИЙ НОМЕР                            № КАРТИ ДОСТУПУ

Декодер SRT 7710: Пульт дистанційного керування (з двома батарейками),
Картка доступу, Блок живлення, Кабель Scart (1 шт),Кабель 3 RCA (1 шт), 
Посібник користувача, Коробка картонна

Декодер SRT 7711: Пульт дистанційного керування (з двома батарейками),
Картка доступу, Блок живлення, Кабель HDMI (1 шт),
Посібник користувача, Коробка картонна

АКТ ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ОРЕНДОВАНОГО ОБЛАДНАННЯ
(заповнюється в разі оренди декодера)

Підпис Повіреного від імені Провайдера _________________________________________ Підпис Абонента __________________________________________

Претензії щодо якості обладнання та виконаних робіт відсутні. Обладнання перевірено та знаходиться у справному стані.
Абонента поінформовано про підключення до послуги Провайдера.

Інсталятор Абонент
П.І.Б.П.І.Б.

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ 
ПРОГРАМНОЇ ПОСЛУГИ

СЛУЖБА ПІДТРИМКИ
РЕКВІЗИТИ АБОНЕНТА

РЕКВІЗИТИ ПРОВАЙДЕРА

ПІДПИСИ СТОРІН

АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ

АДРЕСА РЕЄСТРАЦІЇ АДРЕСА ВСТАНОВЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

Прізвище 

Ім'я

По-батькові 

Паспорт: серія                                          номер

Ким видано

Індекс                                                             Для рахунків

Область

Район

Місто

Вулиця

Будинок                            Квартира                    Корпус

Тел. 
моб.

Дата народження 

Ідентифікаційний номер 

E-mail 

Дата видачі

РЕКВІЗИТИ АБОНЕНТА

Прізвище 

Ім'я

По-батькові 

Паспорт: серія                                          номер

Ким видано

Дата народження 

Ідентифікаційний номер 

E-mail 

Дата видачі

Індекс                                                             Для рахунків

Область

Район

Місто

Вулиця

Будинок                            Квартира                    Корпус

Тел. 
моб.2

Тел. 
дом.

згідно умов акції

Додаткова інформація

Підключення здійснюється згідно правил Акції та виключно під час дії Акційних пропозицій. Офіційні правила акції шукайте на www.viasat.ua

 Домашній Престижний HD

Престижний  Абонентська плата

Підпис представника ТОВ ”ВІЖН ТБ” Підпис Абонента

Дата укладення договору

Абонент, підписуючи цей Договір: засвідчує факт наявності унього зазначеного у Договорі обладнання у належному функціональному стані; 
підтверджує факт його ознайомлення до укладення цього Договору з Правилами надання та отримання програмних послуг ТОВ "ВІЖН ТБ", які є 
невід'ємною часткою цього Договору; підтверджує, що вся викладена у цьому Договорі інформація про Абонента заповнена Абонентом 
власноручно, є правдивою і повністю відповідає дійсності.

Провайдер: Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІЖН ТБ", що є юридичною особою за законодавством України, і уповноважене 
здійснювати функції провайдера програмної послуги на підставі ліцензії провайдера програмної послуги № 0183-п від 04 травня 2007 р.
ТОВ "ВІЖН ТБ", Адреса для листування а/с 68, Київ, 04107.
Адреса: 04107, м.Київ, вул. Половецька, 3/42.
Отримувачем коштів на користь Провайдера є ТОВ "ВІЖН МЕДІА" р/р 26004440062 в AT "Райфайзен Банк Аваль", МФО 380805, ЄДРПОУ 36692060.
Адреса: 04107, м.Київ, вул. Половецька, 3/42. Телефон для довідок (044) 401 04 04, e-mail: abonent@viasat.ua

РЕКВІЗИТИ ПРОВАЙДЕРА
Провайдер: Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІЖН ТБ", що є юридичною особою за законодавством України, і уповноважене 
здійснювати функції провайдера програмної послуги на підставі ліцензії провайдера програмної послуги № 0183-п від 04 травня 2007 р.

(підпис) (підпис)

Дата виконання робіт

Даний акт протягом 12 місяців дає Абоненту право на безкоштовну заміну комплектуючих матеріалів, а також налаштування встановленого 
обладнання в гарантійних випадках. Гарантійні випадки роз'яснені.

Ми, Інсталятор з одного боку та Абонент з іншого боку, уклали цей акт про те, що Інсталятором були проведені роботи зі встановлення: 

повного комплекту обладнання           лише ресиверу з підключенням 

№ карти доступу 

Марка декодера

Дилер

Інсталятор

Контактний телефон Інсталятора

Коментарі

номер Дилера                                                     номер Замовлення

номер Інсталятора

Серійний
номер
декодера

АБОНЕНТ: ______________________________________________________________________________________________________________, з однієї сторони,
ПРОВАЙДЕР: ТОВ «ВІЖН ТБ» в особі повіреного ______________________________________________________________, що діє на підставі Довіреності, з 
іншої сторони, а разом надалі «Сторони», уклали цей Акт прийому-передачі орендованого обладнання (надалі - Акт) про наступне:
1. Провайдер надає Абоненту в оренду Обладнання, придатне для отримання програмної послуги Viasat, у наведеній в цьому Акті комплектації. 
2. Абонент зобов`язується сплачувати щомісячну орендну плату в розмірі, встановленому Тарифами Провайдера, а після закінчення дії Договору 
надання програмної послуги – повернути Обладнання у справному стані та у повній комплектації протягом п`яти робочих днів. Процедура повернення 
Обладнання визначена в Правилах надання обладнання в оренду, затвердженими Провайдером Наказом №2 від 01 лютого 2015р. зі змінами та 
доповненнями,  та розміщеними на сайті www.viasat.ua/pages/docs. 3. Абонент має право викупити Обладнання у Провайдера, сплативши його вартість 
згідно чинних Тарифів Провайдера. 4. Інформація про Обладнання.


