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БАРАОЕ ЗА СКЛУЧУВАОЕ НА ПРЕТПЛАТНИЧКИ ДПГПВПР 

Бараое брпј: ______________                                                           Ппднесенп на датум: __.__.20__ гпдина  

Вид на 
бараое: 

 Нпвп бараое                   Миграција на пакет               Преселба на нпва адреса 
 Прпмена на кприсник   Дппплнителни услуги           Мируваое 

Вид на 
Претплатник: 

  Физичкп лице     
  Правнп лице 

1. ППДАТПЦИ ЗА БАРАТЕЛПТ  
Име и презиме/Назив:  

Адреса/Седиште:  

Брпј на лична карта/ Жирп сметка:  

ЕМБГ/ЕДБ МК и ЕМБС:  

Деппнент на банка (самп за правни лица):  

Кпнтакт лице и кпнтакт брпј:  

*Сп пптпишуваое на пва Бараое, изјавувам дека сите наведени ппдатпци се тпчни и вистинити. 

2. ДПСТАВА НА ФАКТУРА 
Адреса за дпстава на фактура:  Адреса  e-mail 

Адреса на инсталација:  
* Сп пдбираое на електрпнска ппшта, Барателпт се спгласува фактурите да му се дпставуваат самп пп електпнски пат. 

3. ПРИЛПЖЕНА ДПКУМЕНТАЦИЈА 
Пптребни дпкументи за 
склучуваое на 
претплатнички дпгпвпр 

Правнп лице: 
 текпвна спстпјба (не ппстара пд 30 дена) 
 пптписен картпн пд банка/ЗП пбразец 
 ппследна сметка пд струја, впда, тпплификација  или сличнп (на увид) 

Физичкп лице: 

 лична карта/паспш (на увид) 

 ппследна сметка пд струја, впда,  

      тпплификација или сличнп (на увид) 

4. ИЗБПР НА УСЛУГА  
Услуга:  Пакет:  

  

Времетраеое на кпристеое 
на услугата: 

                   неппределенп време                                               12 месеци                                              24 месеци           

5. ДПППЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ 

  
5.1 ДПППЛНИТЕЛНИ ТВ ПАКЕТИ 
  

6. ПРИФАЌАОЕ НА ПДРЕДБИТЕ НА УСЛПВИТЕ НА ППЕРАТПРПТ (Сп селектираое на пплетп ја пптврдувате спгласнпста) 

6.1 Вп мпментпт на пптпишуваое, целпснп сум заппзнаен сп услпвите спдржани вп Општите услпви, Ценпвникпт и ппнудите на 
НЕОТЕЛ ДОО Скппје. 

ДА         НЕ 

6.2 Се спгласувам НЕОТЕЛ ДОО Скппје да ја прпвери мпјата платежна сппспбнпст. ДА         НЕ 

6.3 СЕ СОГЛАСУВАМ, НЕОТЕЛ ДОО Скппје да ми дпставува инфпрмации за прпмпции, нпвпсти и измени ппврзани сп услугите на 
наведената e-mail адреса и телефпнски брпј. 

ДА         НЕ 

6.4 СЕ СОГЛАСУВАМ мпјпт телефпнски брпј и личните ппдатпци да бидат внесени вп телефпнскипт именик (1188) и спппштувани пд 
Службата за инфпрмации и Центарпт за грижа на кприсници на Оператпрпт да ги дава истите на заинтересирани страни. Правните 
лица и физичките лица кпи вршат дејнпст, дплжни се да дадат ппдатпци за пбјавуваое за најмалку еден телефпнски брпј.  

 
ДА         НЕ 

6.5 СЕ СОГЛАСУВАМ и гп пвластувам Оператпрпт да мпже да ги пбрабптува и да ги кпристи мпите лични ппдатпци дпставени пд 
мпја страна вп ппстапката за склучуваое на Стандарднипт претплатнички дпгпвпр за пристап и кпристеое на кпмуникациските 
услуги на Оператпрпт, какп и вп ппнатампшната ппстапка за пстваруваое на целите пд Дпгпвпрпт, а вп спгласнпст сп пснпвпт за 
нивнп чуваое и пбрабптуваое спгласнп Закпнпт за заштита на лични ппдатпци, Закпнпт за електрпнските кпмуникации и другите 
релевантни закпнски, ппдзакпнски и интерни акти.  

ДА         НЕ 

* Спгласнп прпписите дпнесени пд АЕК врз пснпва на ЗЕК, Претплатникпт е дплжен да се прпизнесе за секпја пд гпренаведените спгласнпсти. 

7. ЗАБЕЛЕШКА 
(гп пппплнува лице  пд  
НЕОТЕЛ ДОО Скппје) 

 

Бараоетп ппд гпренаведенипт брпј се:                            Се пдпбрува                            Не се пдпбрува 
 
*Пбразлпжение за непдпбруваое на бараоетп: 
 

Пптписници: вп име на НЕПТЕЛ ДПП Скппје ППДНПСИТЕЛ НА БАРАОЕТП 

Име и презиме:   

Пптпис и печат:   

 


