
ЗАЯВА-ЗАМОВЛЕННЯ
(акцептування)

про приєднання до Публічного Договору про надання послуг доступу до мережі Інтернет

Відомості про Заявника (Абонента):
Прізвище Ім’я По батькові

Пошт. індекс Місто (Область) Район Вулиця, № будинку, № кв.

Конт. особа Конт. т.

Серія, № паспорта, коли та ким виданий документ

Ідентифікаційний номер

МІСЦЕ НАДАННЯ ПОСЛУГИ:
      Пошт. індекс Місто Область Район

Вулиця Будинок № Кв. №

Електронна адреса
Додаткова інформація

Бажаю обрати тарифний пакет

Бажаю замовити наступні додаткові послуги

Заповнюється представником Оператора
№ особового рахунку

Вартість послуг (грн.), що надаються Абоненту

Послуга
Інсталяційний платіж (разово) Абонентська плата (щомісячно)

Вартість без
ПДВ (грн.)

числі ПДВ
(грн.)

Вартість без ПДВ
(грн.)

В тому числі ПДВ
(грн.)

Доступ до мережі Інтернет
Всього до сплати:

Примітка: Абонент може звернутися за отриманням усієї необхідної інформації, щодо отримання телекомунікаційних послуг до
Оператора за номером: 0800 20 20 10
Цією заявою-замовленням я ( Абонент) приймаю та погоджуюсь з усіма умовами Публічного Договору про надання послуг 
доступу до мережі Інтернет ТОВ “ МІКСНЕТ ПЛЮС ”, який оприлюднений на web-сайті за адресою: h t t p : / / v i n e r. n e t . u a /   
З моменту підписання цієї заяви-замовлення я підтверджую :

1) правильність наданих мною відомостей;
2) ознайомлений   з   Тарифами   Оператора,   Правилами   користування   мережею   Інтернет,   особливостями   умов 

надання/отримання послуги, зони дії послуги.

3) надаю згоду на збір та обробку моїх персональних даних;

4) всі умови Договору мені зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення.

Володільцем персональних даних є ТОВ “ МІКСНЕТ ПЛЮС ”, .

Склад персональних даних:  Паспортні дані; І П Н ; Місце проживання; Номер контактного телефону; Адреса електронної
пошти; Електронні ідентифікаційні дані (ІР-адреса, трафік).

Абонент володіє правами, визначеними ст. 8 Закону України "Про захист персональних даних".

Мета обробки персональних даних: забезпечення реалізації відносин у сфері надання телекомунікаційних послуг. Персональні 
дані передаються працівникам ТОВ “ МІКСНЕТ ПЛЮС ”, .

Ця заява-замовлення є акцептуванням ( прийняттям) публічної пропозиції ТОВ “ МІКСНЕТ ПЛЮС ”,  відповідно до 
статті 642 Цивільного кодексу України.

                                                                                     (                                                                                                                                                          ) “

                    ”                                          ___     2019 р.

http://viner.net.ua/


ПОВІДОМЛЕННЯ

Касир

Отримувач платежу Поточний рахунок Код

UA623007110000026006052625175 41068484
Установа банку МФО    

АТ КБ «Приватбанк» Печерська філія м. Києва 300711
Прізвище, ім'я та по батькові, адреса платника

, вул. , , кв.

Вид платежу грн.

Плата за Інтернет згідно договору

Плата за підключення згідно договору

Всього

Платник

  КВИТАНЦІЯ 

Касир

Отримувач платежу Поточний рахунок Код

ТОВ “МІКСНЕТ ПЛЮС”              41068484
Установа банку МФО 

АТ КБ «Приватбанк» Печерська філія м. Києва 300711
Прізвище, ім'я та по батькові, адреса платника

, вул. , , кв.

Вид платежу Сума, 
грн.Плата за Інтернет згідно договору

Плата за підключення згідно договору

Всього

Платник

УВАГА! ПОПЕРЕДЖУЙТЕ КАСИРА ПРО ОБОВ'ЯЗКОВІСТЬ ВКАЗАННЯ НОМЕРУ ДОГОВОРУ В ПРИЗНАЧЕННІ ПЛАТЕЖУ.
Телефон для довідок: 0 800 20 20 10. Технічна підтримка: 0 800 20 10 30.

Для входу в кабінет самообслуговування необхідно перейти на сайт 
http  ://  www  .  viner  .  net  .  ua  /  , натиснути кнопку «Кабінет самообслуговування» та ввести логін
і пароль у відповідні поля.

Логін:                                          

Пароль:                                        

http://www.viner.net.ua/

