Додаткова угода
до Договору на надання телекомунікаційних послуг № ________________
с. Ілічанка

«____» __________ 2017 року

ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЄКОЛ» (надалі - Оператор), в особі
Директора Кузіної Надії Анатоліївни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та
_______________________________________________________________ (надалі – Абонент), в
особі _________________________________________________________________, що дії на
підставі ________________, з іншої сторони, дійшли згоди про укладення цієї Додаткової угоди до
Договору на надання телекомунікаційних послуг № ______________________________ (далі
Договір) про наступне:
1. Доповнити розділ 5 „ Порядок розрахунків” Договору пунктом 5.14 :
„5.14. Оператор формує, підписує та відправляє Абоненту засобами системи електронного
документообігу М.Е.Doc IS в електронному вигляді з електронно-цифровим підписом
розрахункові документи: рахунок – акт, акт звірки, тощо. Рахунок-акт, надісланий Абоненту
в електронному вигляді, є первинним документом, якій підтверджує факт надання послуг
за Договором.”.
2. Доповнити розділ 5 „ Порядок розрахунків” Договору пунктом 5.15:
„ 5.15. У разі неотримання рахунка до десятого числа місяця, що настає за розрахунковим
періодом, або здійснення розрахунків без рахунка Абонент може звернутися до Оператора
для отримання інформації про належну до сплати суму , та в разі потреби отримати
рахунок. Неотримання рахунка не звільняє Абонента від зобов’язань щодо оплати послуг.”
3. Підписуючи цю Додаткову угоду Абонент підтверджує, що зареєстрований в системі
електронного документообігу М.Е.Doc IS та згоден з відправкою йому розрахункових
документів Оператором в електронному вигляді з електронно-цифровим підписом
засобами системи електронного документообігу М.Е.Doc IS.
4. Інші умови Договору, не обумовлені цією Додатковою угодою , залишаються незмінними і
Сторони Договору підтверджують за ними свої зобов’язання.
5. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і діє протягом
строку дії Договору.
6. У всьому, що не визначено цією Додатковою угодою , Сторони керуються чинним
законодавством України.
7. Ця Додаткова угода складена українською мовою в двох автентичних примірниках, по
одному для кожної Сторони, та є невід’ємною частиною Договору.

ОПЕРАТОР

АБОНЕНТ

Директор ____________ Н.А. Кузіна

____________________________

