Прилпг 1 кпн стандарднипт претплатнички дпгпвпр

ПРИЛПГ 1 КПН ДПГПВПРПТ БР: ____/____ датум __.__.20__ година
склучен на ден __.__.20__ година
1. ИЗБПР НА УСЛУГИ ПП БАРАОЕ НА ПРЕТПЛАТНИКПТ
Услуга/Пакет
Месечна претплата
Еднпкратен надпмест
Времетраеое на Дпгпвпр
Прпмпција
2. ДПППЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Телефпнија

3. ППДАТПЦИ И ВРЕДНПСТ НА ППРЕМАТА КПЈА СЕ ИЗНАЈМУВА
4. ТЕЛЕФПНСКИ БРПЕВИ
1. ПРЕДМЕТ НА ПРИЛПГПТ
5.4 Вп случај на раскинуваое на пвпј Прилпг ппради неплаќаое на сметките,
1.1 Предмет на пвпј Прилпг е уредуваое на правата и пбврските на дпгпвпрните
Претплатникпт не мпже да се склучи нпв дпгпвпр пред целпснп да ги ппдмири
страни при избпр и кпристеое на услугите кпи ги нуди Оператпрпт и кпи се
свпите финансиски пбврски кпн Оператпрпт.
пппрецизнп ппределени вп пвпј Прилпг.
6. ДПДЕЛУВАОЕ НА ПРЕТПЛАТНИЧКИ БРПЈ
1.2 Сите цени и услпви ппврзани сп избранипт пакет на услуги се дадени вп
6.1 Секпја претплатничка линија, дпбива свпј претплатнички брпј кпј
Ценпвникпт на Оператпрпт кпј е пбјавен на пфицијалната веб страница на
гп ппределува Оператпрпт, сп претхпднп дпбиенп решение пд страна
Оператпрпт.
на Агенцијата за електрпнски кпмуникации.
2. ППШТИ ПДРЕДБИ
6.2 Оператпрпт се пбврзува да им пвпзмпжи на свпите Претплатници
2.1 Сп пптпишуваое на пвпј Прилпг, Претплатникпт пптврдува дека е известен за
тпнскп бираое и идентификација на ппвикувачка линија на
сите права и пбврски спгласнп закпнските прпписи, претплатничкипт дпгпвпр и
теритпријата на Република Македпнија, дпкплку истптп е технички
прппратната дпкументација на НЕОТЕЛ и свпевплнп сака да ги кпристи услугите на
впзмпжнп или екпнпмски пправданп.
НЕОТЕЛ.
6.3 Оператпрпт гп задржува правптп да гп прпмени претплатничкипт
3. ВРЕМЕТРАЕОЕ НА ПВПЈ ПРИЛПГ
брпј на претплатничката линија ппради технички причини, без
3.1 Овпј Прилпг стапува на сила на денпт на пптпишуваое пд двете Дпгпвпрни
претхпдна спгласнпст на Претплатникпт. За истптп Оператпрпт е
страни.
дплжен да гп извести Претплатникпт вп рпк не ппкратпк пд 30
3.2 Вп рпк не ппкратпк пд 30 (триесет) дена, Оператпрпт ќе гп извести
(триесет) дена, дпдека правните лица 60 (шеесет) дена пред
Претплатникпт за истекпт на времетраеоетп на Дпгпвпрпт.
впведуваое на измената.
3.3 Прилпгпт прпдплжува на неппределенп време, спгласнп цените и услпвите на
6.4 Пп раскинуваое на Дпгпвпр, Оператпрпт гп задршува брпјпт вп
истипт пакет.
рпк пд 3 (три) месеци, а пптпа има правп да гп дпдели на друг
4. ПБВРСКИ НА ДПГПВПРНИТЕ СТРАНИ
Претплатник.
4.1 Оператпрпт се пбврзува, дпкплку ппстпи техничка мпжнпст кај Претплатникпт,
6.5 Прпмена на претплатнички брпј мпже да се изврши и пп бараое
да му ја предаде или инсталира ппремата на Претплатникпт на адресата кпја
на Претплатник, сп ппднесуваое на сппдветнп бараое дп
Претплатникпт ја навел вп мпментпт на пптпишуваое на Дпгпвпрпт;
Оператпрпт, дпкплку за истптп ппстпјат технички мпжнпсти, за штп
4.2 Оператпрпт се пбврзува да врши редпвнп сервисираое и пдржуваое на
Оператпрпт ќе наплати сппдветен еднпкратен надпместпк спгласнп
ппремата кпја е инсталирана кај Претплатникпт;
Ценпвникпт.
4.3 Оператпрпт не пдгпвара за прекините на услугата настанати ппради дефект кпј
6.6 Оператпрпт е дплжен да им пбезбеди на свпите Претплатници
е настанат ппмеду излезнипт ппрт на ппремата на мрежната завршна тпчка и
бесплатен пристап дп службите за итни ппвици и кпнтакт центарпт на
терминалната ппрема на Претплатникпт;
АЕК.
4.4 Претпланикпт се пбврзува да ја инсталира ппремата, спгласнп Упатствптп.
7. ПРЕСЕЛУВАОЕ НА ПРЕТПЛАТНИЧКИ ПРИКЛУЧПК
Дпкплку немпже пд билп кпја причина да гп направи истптп, мпже да ппбара
7.1 Претплатникпт има правп сп ппднесуваое на сппдветнп писменп
техничка ппмпш пд пвластени лица на Оператпрпт, сп сппдветен надпместпк
бараое дп Оператпрпт, да ппбара преселуваое на претплатничкипт
спгласнп пфицијалнипт ценпвник;
приклучпк на друга адреса вп истп или другп нумерацискп ппдрачје.
4.5 Претплатникпт има правп 24/7 да ппбара пд Оператпрпт да му пбезбеди
Истптп ќе биде пвпзмпженп пд страна на пператпрпт, дпкплку ппстпи
техничка ппддршка на телефпнскипт брпј 55 11 111, без притпа да му биде
техничка мпжнпст, вп спрптивнп Оператпрпт ќе гп извести
наплатен дппплнителен надпмест;
претплатникпт за истптп.
4.6 Претплатникпт да му дпзвпли пристап на Оператпрпт дп ппремата за
7.2 За преселуваоетп на приклучпкпт, Оператпрпт ќе му наплати на
инсталација, кпнфигурација и надградба на истата сп цел за ппдпбруваое на
Претплатникпт еднпкратен надпместпк спгласнп Ценпвникпт.
сервиспт;
8. ПРЕНПСЛИВПСТ НА БРПЕВИ
4.7 Вп случај на дефект, Претплатникпт се пбврзува да не прави пбиди за ппправка
8.1 Претплатникпт има правп да гп задржи истипт ппвикувачки
на ппремата штп би дпвелп дп пштетуваое на истата, да не врши
претплатнички брпј при прпмена на Оператпр на начин и ппстапка
прекпнфигурираое, да не прави измени, упади и билп каква злпупптреба на
утврдени вп Правилникпт за пренпсливпст на брпеви, сп
истата, да се пднесува какп дпбар дпмакин сп ппремата;
пппплнуваое на сппдветен пбразец прппишан пд страна на
4.8 Претплатникпт се пбврзува дека услугата ќе ја кпристи исклучивп за сппствени
Агенцијата за електрпнски кпмуникации.
пптреби, пднпснп дека услугата нема да ја кпристи за цели спрптивни на
8. ПРЕПДНИ И ЗАВРШНИ ПДРЕДБИ
мпралните нпрми и Закпнпт и дека истата нема да ја сппделува или препрпдава на
8.1 Овпј Прилпг е спставен и непдвпив дел на Стандарднипт претплатнички
други физички или правни лица;
дпгпвпр склучен ппмеду Оператпрпт и Претплатникпт.
5. РАСКИНУВАОЕ НА ПВПЈ ПРИЛПГ
8.2 Овпј Прилпг е спставен вп 2 (два) идентични примерпка пд кпи пп 1 (еден) за
5.1 Претплатникпт и Оператпрпт мпжат да гп раскинат Прилпгпт сппред
секпја пд дпгпвпрните страни.
пдредбите наведени вп тпчка 13 пд Стандарднипт претплатничкипт дпгпвпр;
8.3 Се штп не е предвиденп вп пвпј Прилпг, ќе се применат пдредбите пд
5.2 Вп случај на предвременп раскинуваое на пвпј Прилпг пп вина на
Стандарднипт претплатнички дпгпвпр и ппштите услпви за заснпваое на
Претплатникпт, истипт се пбврзува да плати еднпкратнa дпгпвпрнa казнa (пенали)
претплатнички пднпс и кпристеое на услугите на Оператпрпт, пбјавени на веб
за деактивираое на услугата сппред пакетпт на услуги кпи ги кпристи. Висината
страната www.neotel.com.mk и сппдветни закпнски и ппдзакпнски акти кпи за
на еднпкратната дпгпвпрна казна (пенали) се пресметува какп збир на
регулираат кпнкретната материја.
препстанатите месечни претплати дп истекпт на пвпј Прилпг.
5.3 Изнпспт на дпгпвпрната казна за деактивираое на линијата ќе биде
фактуриран пд страна на Оператпрпт, а пп плаќаое на истипт пд страна на
Претплатникпт, Дпгпвпрпт, Прилпгпт и Анекспт се сметаат за раскинати.
ППЕРАТПР: НЕПТЕЛ ДПП Скопје
ДИСТРИБУТЕР:
ПРЕТПЛАТНИК:
За Оператпрпт пп пвластуваое
За Дистрибутерпт пп пвластуваое
Име и презиме:
Име и презиме:
Функција:
Функција:
Пптпис и печат
Пптпис и печат
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