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Барање за склучување на претплатнички договор V6-2018

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

Преселба на нова адреса
Мирување

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:
*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 ________________________________________________
(*задолжително да се наведе е-mail))

Адреса на инсталација:
* Со одбирање на електронска пошта, Барателот се согласува фактурите да му се доставуваат само по електонски пат.

3. ПРИЛОЖЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Потребни документи за
склучување на
претплатнички договор

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)

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

4. ИЗБОР НА УСЛУГА
Услуга:

Пакет:

Времетраење на користење
на услугата:

неопределено време

12 месеци

24 месеци

5. ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
5.1 ДОПОЛНИТЕЛНИ ТВ ПАКЕТИ

6. ПРИФАЌАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ НА УСЛОВИТЕ НА ОПЕРАТОРОТ (Со селектирање на полето ја потврдувате согласноста)
6.1 Во моментот на потпишување, целосно сум запознаен со условите содржани во Општите услови, Ценовникот и понудите на
НЕОТЕЛ ДОО Скопје.
6.2 Се согласувам НЕОТЕЛ ДОО Скопје да ја провери мојата платежна способност.
6.3 СЕ СОГЛАСУВАМ, НЕОТЕЛ ДОО Скопје да ми доставува информации за промоции, новости и измени поврзани со услугите на
наведената e-mail адреса и телефонски број, односно директен маркетинг
6.4 СЕ СОГЛАСУВАМ мојот телефонски број и личните податоци да бидат внесени во телефонскиот именик (1188) и соопштувани од
Службата за информации и Центарот за грижа на корисници на Операторот да ги дава истите на заинтересирани страни. Правните
лица и физичките лица кои вршат дејност, должни се да дадат податоци за објавување за најмалку еден телефонски број.
6.5 СЕ СОГЛАСУВАМ и го овластувам Операторот да може да ги обработува и да ги користи моите лични податоци доставени од
моја страна во постапката за склучување на Стандардниот претплатнички договор за пристап и користење на комуникациските
услуги на Операторот, како и во понатамошната постапка за остварување на целите од Договорот, а во согласност со основот за
нивно чување и обработување согласно Законот за заштита на лични податоци, Законот за електронските комуникации и другите
релевантни законски, подзаконски и интерни акти.
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* Согласно прописите донесени од АЕК врз основа на ЗЕК, Претплатникот е должен да се произнесе за секоја од горенаведените согласности.

7. ЗАБЕЛЕШКА
(го пополнува лице од
НЕОТЕЛ ДОО Скопје)
Барањето под горенаведениот број се:

Се одобрува

Не се одобрува

*Образложение за неодобрување на барањето:
Потписници:
Име и презиме/ компанија:
Потпис и печат:

во име на НЕОТЕЛ ДОО Скопје

ПОДНОСИТЕЛ НА БАРАЊЕТО

НЕОТЕЛ ДОО Скопје, Бул.Кузман Јосифовски Питу бр.15, 1000 Скопје, Македонија Тел: + 389 2 55 11 112; Факс: + 389 2 55 11 102; Техничка поддршка: + 389 (2) 55 11 111; www.neotel.com.mk
Бесплатен телефонски број за контакт центарот на Агенцијата за електронски комуникации – 190

