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Барање за склучување на претплатнички договор V4-2015

БАРАЊЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ПРЕТПЛАТНИЧКИ ДОГОВОР
Барање број: ______________

Вид на барање:

Поднесено на датум: __.__.20__ година

Ново барање
Промена на корисник

Миграција на пакет
Дополнителни услуги

Вид на
Претплатник:

Физичко лице

Правно лице

1. ПОДАТОЦИ ЗА БАРАТЕЛОТ
Име и презиме/Назив:
Адреса/Седиште:
Број на лична карта/ Жиро сметка:
ЕМБГ/ЕДБ МК и ЕМБС:
Депонент на банка (само за правни лица):
Контакт лице и контакт број:
*Ова Барање го поднесувам заради склучување Договор за засновање претплатнички однос за користење на јавни комуникациски услуги на НЕОТЕЛ ДОО Скопје.
*Со потпишување на ова Барање, изјавувам дека сите наведени податоци се точни и вистинити.

2. ДОСТАВА НА ФАКТУРА
Адреса за достава на фактура:

Адреса

e-mail

Адреса на инсталација:
* Со внесување на електронска пошта,Барателот се согласува да му се доставуваат фактурите на истата.
*Доколку корисникот избере да ја добива фактурата на наведената e-mail адреса, истата нема да му биде доставена и по пошта.

3. ПРИЛОЖЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Потребни документи за склучување на
претплатнички договор

4. ИЗБОР НА УСЛУГА
Услуга:
Пакет:
Времетраење на користење
услугата:
5. ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
Старичка IP адреса:

на

Правно лице:
тековна состојба (не постара од 30 дена)
потписен картон од банка/ЗП образец
последна сметка од струја, вода, топлификација
или слично (на увид)

неопределено време

Доплата за надминат интернет сообраќај:
Доплата за wifi

12 месеци

Физичко лице:
лична карта/пасош (на увид)
последна сметка од струја, вода,
топлификација или слично (на увид)

24 месеци

224 мкд со вклучен ДДВ
16GB / 50 мкд со вклучен ДДВ
826 мкд со вклучен ДДВ

*Ова Барање е предмет на одобрување од страна на НЕОТЕЛ ДОО Скопје.
6. ПРИФАЌАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ НА УСЛОВИТЕ НА ОПЕРАТОРОТ
6.1 Се согласувам Неотел ДОО Скопје да ја провери мојата платежна способност

ДА

НЕ

6.2 Информиран-а сум за моите права, обезбедени во согласност со законските одредби, како и со изјавата за приватност на
Неотел ДОО.

ДА

НЕ

6.3 Информиран-а сум во врска со нив и ги прифаќам:
a) Одредбите од Договорот и Општите услови за засновање претплатнички однос и користење на услугите на Неотел ДОО
објавени на веб страницата на Операторот www.neotel.com.mk и во неговите продажни места;
б) Ценовникот на Неотел ДОО објавен на веб страницата на Операторот www.neotel.com.mk и во неговите продажни места;
в) Покриеноста со сигнал и мрежа од страна на Неотел ДОО, особено во моето резидентно подрачје.
7. ЗАБЕЛЕШКА
(го пополнува лице
од НЕОТЕЛ ДОО
Скопје)
Потписници:
во име на НЕОТЕЛ ДОО Скопје
ПОДНОСИТЕЛ НА БАРАЊЕТО

ДА

Име и презиме:
Потпис и печат:
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Бесплатен телефонски број за контакт центарот на Агенцијата за електронски комуникации – 190

НЕ

