
 

 

Договорнa казнa за деактивирање на линијата пред истекување на 
Договорот 

 

Во случај на предвремено раскинување на Општиот Претплатнички Договор, како и во случај 
на деактивирање на линијата поради долг, Претплатникот се обврзува да плати еднократнa 
договорнa казнa за деактивирање на линијата според пакетот на услуги  кои  ги користи, а 
според следната табела: 

Износ на месечна претплата за услугата со ДДВ  Еднократна казна за деактивирање на услугата  
од 0 до 249 ден. 1.000 ден. 
од 250 ден. до 500 ден. 1.750 ден. 
од 501 ден. до 1000 ден. 3.500 ден. 
од 1001ден. до 1500 ден. 7.000 ден. 
од 1501ден.  до 3000 ден. 10.500 ден. 
3001ден. + 21.000 ден. 

 

Табелата се однесува на сите месечни надоместоци  за сите пакети на услуги кои ги нуди 
Операторот според официјалниот Ценовник. Кај пакетите преносен интернет, еднократна 
казна ќе се наплатува по истекувањето на тест-периодот од  7 (седум) дена во кој Претплатикот 
има право да го раскине Договорот без никакви обврски. 

Доколку на Претплатникот му е одобрена субвенција за набавка на телекомуникациска 
опрема при склучување на Договорот, во случај на негово предвремено раскинување, 
Претплатикот е должен да го исплати дополнително и износот на субвенција на Операторот. 

Износот на  договорната казна за деактивирање на линијата и износот на  субвенцијата ќе 
бидат фактурирани од страна на Операторот и по плаќање на истиот од страна на 
Претплатникот, Договорот се смета за раскинат. 

Договорната казна се наплатува и во случај на миграции во пакети од пониско ниво на 
претплата, доколку миграцијата е направена пред истекување на договорот. 

Договорната казна се наплатува и во случај кога Претплатикот користи пакет на услуги и сака 
да откаже една услуга, а да продолжи со другата, бидејќи се смета дека направил миграција во 
пакет со пониска претплата. 

Договорната казна од табелата не важи за цените кои не се објавени на официјалната веб 
страна.  

 

Неотел ДОО Скопје 

 


