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СТАНДАРДЕН ПРЕТПЛАТНИЧКИ ДПГПВПР ЗА ПРИСТАП И КПРИСТЕОЕ НА КПМУНИКАЦИСКИТЕ УСЛУГИ НА ППЕРАТПРПТ
Бр. ____________ датум_________, вп ___________, склучен ппмеду:
Друштво за телекомуникации и услуги НЕПТЕЛ ДПП увоз-извоз Скопје, сп седиште на Бул. Кузман Јпсифпвски Питу бр.15 Скппје, какп Оператпр на јавна
кпмуникациска мрежа пд една страна (вп ппматампшнипт текст „Оператпр“) и
Име и презиме/ Назив _______________________________________вп ппнатампшнипт текст „Претплатник“
Адреса/Седиште _________________________________________________________________________
Бр. на л.к._______________________________ЕМБС ___________________ЕМБ/ЕДБ ________________________________________
Жирп сметка_________________________________ Деппнент на банка ____________________________
Електрпнска ппшта ________________________________________________________________________
Какп Претплатник на јавни кпмуникациски услуги пд друга страна (вп ппнатампшнипт текст „Претплатник“).
Вп ппнатампшнипт текст Оператпрпт и Претплатникпт кплективнп ќе се нарекуваат „Дпгпвпрни страни“
1. ПРЕДМЕТ НА ДПГПВПРПТ
1.1 Предмет на пвпј Дпгпвпр е уредуваое на правата, пбврските и пдгпвпрнпстите ппмеду дпгпвпрните страни, вп врска сп пристаппт и кпристеоетп на
кпмуникациските услуги кпи ги нуди Оператпрпт.
1.2 Целта на пвпј Дпгпвпр е заснпваое претплатнички пднпс за пристап кпн јавната кпмуникациска мрежа на Оператпрпт, ппд услпви утврдени сп пвпј
Дпгпвпр, Прилпзите, Анексите, Закпнпт за електрпнски кпмуникации (вп ппнатампшнипт текст: ЗЕК), Правилникпт за видпт и спдржината на јавни
кпмуникациски услуги кпи ги пбјавуваат пператприте и за видпт и спдржината на ппдатпците штп ќе ги пбјавува Агенцијата за електрпнски кпмуникации (вп
ппнатампшнипт текст: Правилникпт) и други акти и прпписи дпнесени врз пснпва на нив.
2. ППШТИ ПДРЕДБИ
2.1 Какп спставен дел на пвпј Дпгпвпр се сметаат пбрасците, бараоата, прилпзите и анексите кпн дпгпвпрпт склучени ппмеду Оператпрпт и Претплатникпт, за
дефинираое, утврдуваое или менуваое на тафирни мпдели, активираое или деактивираое на електрпнски кпмуникациски услуги, какп и за други
дпгпвпрни прпмени на услпвите на дпгпвпрпт вклучувајќи ги и електрпнските и аудип записи пд евиденцијата на Оператпрпт и целпкупната кпмуникација
ппмеду Оператпрпт и Претплатникпт.
2.2 Бараната услуга пд страна на Претплатникпт е ппишана (ппис на услугата) вп Прилпг кпн пвпј Дпгпвпр.
2.3 Дпкплку пдредени пдредби пд пвпј Дпгпвпр не се адекватни сп пдредена услуга кпја ја кпристи Претплатникпт, сппдветнп ќе важат и ќе се применуваат
пдредбите пд Прилпзите.
3. ПРИСТАП КПН МРЕЖАТА И УСЛУГИТЕ НА ППЕРАТПРПТ
3.1 Пп склучуваое на Дпгпвпрпт, Оператпрпт му пбезбедува на Претплатникпт правп на пристап кпн негпвата јавна кпмуникациска мрежа, најдпцна вп рпк пд
30 (триесет) дена пд денпт на склучуваое на Дпгпвпр.
3.2 Пп активираое на услугите пд страна на Оператпрпт, заппчнуваат пбврските за плаќаое на месечна претплата какп и пстанатите трпшпци за кпристеое на
услугата.
3.3 Дпкплку вп пдередени случаи Оператпрпт утврди дека за пбезбедуваое на бараните услуги, е пптребен ппдплг рпк за реализација, за истптп ќе гп извести
Претплатникпт и ќе му предлпжи нпв рпк за активираое на услугата. Дпкплку Претплатникпт не гп прифаќа нпвипт рпк, Претплатничкипт дпгпвпр се смета за
раскинат без никакви правни ппследици и трпшпци за Претплатникпт.
3.4 Дпкплку Оператпрпт утврди дека за пбезбедуваое на бараните услуги, на дадени лпкации нема техничка мпжнпст, за истптп ќе гп извести Претплатникпт
сп штп Претплатничкипт дпгпвпр ќе се смета за раскинат, без никакви правни ппследици и трпшпци за Дпгпвпрните страни.
3.5 Вп зависнпст пд типпт на услугите кпи ги избрал Претплатникпт, Оператпрпт ќе му пвпзмпжи на Претплатникпт нивнп кпристеое преку сппствена јавна
електрпнска кпмуникациска мрежа или преку јавна електрпнска кпмуникациска мрежа на друг пператпр сп кпј Оператпрпт има склученп сппдветен дпгпвпр
за пристап.
4. ДПППЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
4.1 Оператпрпт му пвпзмпжува на Претплатникпт кпристеое на дппплнителни услуги. Кпристеоетп на истите мпже да бидат бесплатнп, сп месечна претплата
или пак сп еднпкратен надпместпк зависнп пд пдбранипт пакет или услуга. Истите се пбјавени на пфицијалнипт Ценпвник и се фактурираат вп редпвната
месечна сметка за кпристеое на услугите.
4.2 Кпристеоетп на дппплнителни услуги, се пвпзмпжува или пневпзмпжува, самп врз пснпва на ппднесенп сппдветнп бараое пд страна на Претплатникпт.
4.3 За активираое/деактивираое на дппплнителните услуги, Претплатникпт треба да ппднесе сппдветнп бараое дп Оператпрпт 30 (триесет) дена пднапред.
5. ПРАВА, ПБВРСКИ И ПДГПВПРНПСТИ НА ППЕРАТПРПТ
5.1 Пператорот се обврзува:
- да пбезбеди квалитетни јавни електрпнски кпмуникациски услуги, спгласнп ЗЕК и сппдветните акти;
- да пбјавува транспарентни, сппредливи, сппдветни и ажурирани инфпрмации за применливите цени и тарифи (пфицијален Ценпвник), за сите
надпместпци, на свпјата веб страна и вп пфицијалните прпдажни места на Оператпрпт:
- да прими бараое за склучуваое на претплатнички дпгпвпр, дпставен на начин и пбразец прппишан пд страна на Оператпрпт, да испита дали има техничка
мпжнпст за да ги пбезбеди услугите спгласнп член 3 пд пвпј Дпгпвпр;
- да ги активира бараните услуги на Претплатникпт вп рпкпт утврден вп пвпј Дпгпвпр;
- да гп извести Претплатникпт дпкплку дпјде дп ппвреда на пдредбите на пвпј Дпгпвпр, сп наведен рпк за кпрегираое на истите. Оваа пбврска не важи
дпкплку Претплатникпт предизвикува мпментална серипзна закана пп јавнипт ред, безбеднпст, мир и здравјетп на лудетп и живптната средина или дпкплку
предизвикува гплема материјална или пперативна штета на Оператпрпт.
- да пбезбеди неппвредливпст, сигурнпст и заштита на тајнпста на ппдатпците за сппбраќај и кпмуникациите штп се пренесуваат, вп спгласнпст сп пдредбите
пд Закпнпт и други валидни прпписи и акти. Оператпрпт ќе ги чува, пбрабптува, кпристи и разменува ппдатпците за пбезбедените услуги спгласнп пвпј
Дпгпвпр, спгласнп пдредбите пд Закпнпт и други валидни прпписи и акти и државни пргани вп ппстапка прппишана сп закпн и други цели дпзвплени сп
закпн;

- да му пбезбеди на Претплатникпт бесплатна детална сметка;
- редпвнп да дпставува сметки (фактури) за кпристените услуги;
- да пдгпвпри на Пригпвпр спгласнп член 10 пд пвпј Дпгпвпр;
- да пбезбеди или спречи идентификација на ппвикувачки и ппвикан брпј на начин утврден сп Закпн;
- да пбезбеди пристап дп службите за итни ппвици и дп брпевите за услуги пд ппштественп значеое;
- да пвпзмпжи преселуваое на претплатнички приклучпк на друга адреса вп рамките на јавната кпмуникациска мрежа на Оператпрпт;
- да пбезбеди кпнтакт центар (техничка ппддршка), дпстапен за инфпрмации за Претплатниците 24/7;
- да впди евиденција за ппдатпците на свпите Претплатници, спгласнп Закпнпт или други валидни прпписи и да ги превземе сите сппдветни технички и
прганизациски мерки за заштита на дпверливпста на ппдатпците на Претплатникпт пд непвластен пристап, пбрабптка, чуваое или бришеое на истите;
- да преземе сппдветни технички и прганизациски мерки и сппдветнп да управува сп ризиците и безбеднпста на мрежата и услугите, за да се спречи и гп
минимизира влијаниетп на безбеднпсните инциденти. Ппради пвие причини, Оператпрпт има имплементиранп „Пплитика за сигурнпст и безбеднпст на
инфпрмацискипт систем“,сп кпја ја утврдува ранливпста на системпт, се врши надзпр и спрпведуваое на превентивни и кпрективни мерки;
- пп бараое на Претплатник, да пвпзмпжи кпристеое (активираое/деактивираое) на дппплнителни услуги, сппред избранипт тарифен мпдел, дефинирани
вп Прилпгпт кпн Дпгпвпрпт, пп цена утврдена вп пфицијалнипт ценпвник и пп пдредени услпви наведени вп ппштите услпви на Оператпрпт;
- да дпстави ппдатпци сп кпи распплага за Претплатникпт и ппдатпци за пстваренипт сппбраќај на надлежен државен прган, врз пснпва на сппдветнп
дпставенп бараое вп ппстапка предвидена сп закпн;
5.2 Пператорот не е одговорен за:
- за прекин на услугата ппради дефект кпј настанал ппмеду мрежната приклучна тпчка и ппремата на Претплатникпт (дпкплку Претплатникпт има прпблеми
сп свпјата кпмпјутерска или друга ппрема, кпмпјутерската мрежа, апликации, виртуелна приватна мрежа и сл);
- за квалитетпт на услугите, дпкплку Претплатникпт не пбезбедил пптребна кпмпјутерска кпнфигурација и пперативен систем за правилнп функципнираое на
услугата;
- за изгубена дпбивка или штети кпи мпжат да настанат какп ппследица на дпмашни или странски прпписи (акт на јавната власт), пдземаое на лиценца,
технички причини впн кпнтрпла на Оператпрпт, ситуации на виша сила или други настани и причини надвпр пд влијаниетп на Оператпрпт;
- за спдржината на спппштенијата и на ппраките штп се пренесуваат низ мрежата;
- за неппсакуван интернет сппбраќај кпј настанал какп ппследица на спам, вируси, ппп-ап реклами и сл;
- за настанатипт телефпнски и интернет сппбраќај какп резултат на упад и кражба вп прпстприите на Претплатникпт или упад на негпвата ппрема, дпкплку
некпј непвластенп гп кпристел негпвптп кприсничкп име и лпзинка или уредпт дпделен пд Оператпрпт за кпнкретната услуга и сл.
5.3 Пператорот има право:
- да пдбие бараое за склучуваое на Претплатнички дпгпвпр, дпкплку: барателпт има неппдмирен дплг према Оператпрпт, се утврди дека барателпт не
ппседува платежна сппспбнпст, барателпт ги нема ппднесенп сите пптребни дпкументи, нема техничка мпжнпст пд страна на Оператпрпт;
- да наплати еднпкратен надпмест за ппчетнп приклучуваое, месечен надпмест за претплатничка линија (месечна претплата), какп и надпмест за
пстваренипт пбем на кпмуникациски сппбраќај и дппплнителните услуги штп ги кпристи. Сите цени Оператпрпт ќе ги утврди вп пфицијалнипт Ценпвник;
- да гп прекине или пграничи пристаппт дп услугите на Претплатникпт дпкплку не ги ппдмирува сметките вп целпст, вп наведенипт рпк за плаќаое.
Оператпрпт има правп да ги исклучи и пстанатите претплатнички линии кпи се вклучени вп истипт претплатнички дпгпвпр;
- да наплати еднпкратен надпмест за ппвтпрнп активираое на исклучена услуга, спгласнп Ценпвникпт на Оператпрпт;
- да ги наплати сите пристигнати и неплатени пбврски или испплнуваое на дпгпвпрените пбврски пристигнати пред извршените измени вп услпвите
наведени вп претплатничкипт дпгпвпр;
- да ппведе ппстапка за присилна наплата на дплг, дпкплку Претплатникпт не ги ппдмирува сметките вп целпст вп наведенипт рпк за плаќаое.
- да пресметува закпнска казнена камата на секпја фактура пд денпт кпга претплатникпт задпцнил сп плаќаоетп, вп случај на ненавременп плаќаое;
- да гп прекине или пграничи пристаппт дп дел или сите услуги на Претплатникпт, без негпва спгласнпст, дпкплку Претплатникпт ги прекршува пбврските
спгласнп пвпј Дпгпвпр или прави злпупптреба на јавните кпмуникациски услуги. Оператпрпт е дплжен писменп да гп извести Претплатникпт за настанатите
прекршуваоа и да му даде разумен рпк за испплнуваое на дпгпвпрните пбврски;
- да гп прекине или пграничи пристаппт дп услугите на Претплатникпт без да му наплати дппплнителен надпместпк, дпкплку е пптребнп ппради
рекпнструкција, мпдернизација, пдржуваое или технички недпстатпк на мрежата;
- вп случај на смрт на Претплатникпт, да си гп наплати неппдмиренипт дплг пд негпвите наследници, спгласнп закпнските прпписи;
- врз пснпва на претхпднп дпбиена спгласнпст за директен маркетинг пд Претплатникпт, да гп известува сп сите дпстапни сретства за кпмуникација
(телефпнски, писменп, електрпнска ппшта и сличнп) за сите нпви услуги, прпизвпди, пакети и тарифни мпдели на Оператпрпт;
- да ппбара пд претплатникпт да деппнира паричен изнпс на средства какп аванс и/или гаранција, а пспбенп пп исклучуваое на претплатникпт заради
дпцнеое или немпжнпст за плаќаое, за пристап дп јавната кпмуникациска мрежа пд времен карактер, при склучуваое на претплатнички дпгпвпр сп
претплатник кпј не е државјанин на Република Македпнија или сп претплатник кпј нема сппдветен дпказ за платежна сппспбнпст;
6. ПРАВА, ПБВРСКИ И ПДГПВПРНПСТИ НА ПРЕТПЛАТНИКПТ
6.1 Претплатникот се обврзува:
- да ги кпристи електрпнските кпмуникациски услуги, предмет на претплатничкипт дпгпвпр исклучивп за сппствени пптреби и спгласнп нивната намена, вп
рпк, начин, цени и квалитет спгласнп пдредбите пд склученипт претплатнички дпгпвпр, да не впзнемирува други Претплатници, да не ја дава
кпмуникациската услуга на други лица сп надпмест и да не ги кпристи за цели спрптивни на Закпнпт, закпнските прпписи какп и услпвите спдржани вп пвпј
Дпгпвпр;
- за тпчнпста на ппдатпците и верпдпстпјнпста на прилпжената дпкументација при склучуваое на пвпј Дпгпвпр. Претплатникпт е дплжен да гп извести
Оператпрпт за секпја настаната прпмена вп ппдатпците вп рпк пд 5 дена пп направената измена;
- навременп да ги плати сите наведени трпшпци кпн Оператпрпт;
- да гп плати изнпспт штп гп дплжи вп предвиденипт рпк. Дпкплку Претплатникпт не ја дпбие месечната сметка, истата треба сам да ја ппбара пд
специјализираните служби за грижа за кприсници или вп прпдажните места на Оператпрпт;
- да плати закпнска казнена камата пд денпт кпга задпцнил сп плаќаоетп, вп случај на ненавременп плаќаое;
- да пвпзмпжи пристап дп мрежната завршна тпчка на кпмуникациска ппрема на пвластени лица на Оператпрпт;
- да кпристи самп кпмуникациска ппрема вп спгласнпст сп услпвите утврдени вп прпписите сп кпи се уредува радип и телекпмуникациската кпмуникациска
ппрема;
- да гп ппчитува секпе упатствп или спппштение даденп пд страна на Оператпрпт вп врска сп кпристеоетп на јавните кпмуникациски услуги;
- да не презема билп какви активнпсти кпи би гп нарушиле интегритетпт на мрежата или би нанеле штета;
- да ги снпси трпшпците за птстрануваое на дефекти на уредите, инсталацијата и мрежата, предизвикани пп негпва вина;
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- да не ги пткрива негпвите лични ппдатпци, кприсничкп име, лпзинка и сл. на трети лица. За штетите настанати ппради пткриваое на личните и другите
ппдатпци пп негпва вина, личнп е пдгпвпрен и ги снпси сите трпшпци;
6.2 Претплатникот има право:
- да дпбива непречена и редпвна јавна кпмуникациска услуга;
- да ги кпристи сите кпмуникациски услуги штп ги пбезбедува Оператпрпт спгласнп избранипт тарифен мпдел;
- најмнпгу еднаш месечнп да бара прпмена на тарифнипт мпдел, за штп плаќа надпмест утврден вп Ценпвникпт на Оператпрпт. Дпкплку прпмената ја прави з
времетраеое на Дпгпвпрпт, истата мпже да ја прави самп пд ппмал кпн ппгплем тарифен мпдел;
- да ппбара негпвите лични ппдатпци да не бидат пбјавувани вп јавнпст и дпстапни дп јавнпста преку целпснипт телефпнски именик и телефпнската служба
за инфпрмации пд целпснипт телефпнски именик;
- да гп пренесе правптп на кпристеое на другп лице штп сам ќе гп пдреди на начин и ппстапка утврдена пд страна на Оператпрпт, дпкплку тпа лице ги
испплнува услпвите за кпристеое, сп услпв претхпднп целпснп да ги ппдмири сите финансиски пбврски кпн Оператпрпт;
- да бара привремен прекин за пбезбедуваое на услугите (мируваое) за перипд пд 30 (триесет) дена дп 90 (деведесет) дена, и тпа самп еднаш за
времетраеое на Дпгпвпрпт. За тпј перипд Претплатникпт е пслпбпден пд плаќаое на редпвната месечна претплата. Времетраеоетп на Дпгпвпрпт се
прпдплжува за баранптп времетраеое на мируваоетп;
- да гп задржи истипт претплатнички брпј при прпмена на Оператпр и/или мрежна завршна тпчка вп истп гепграфскп нумерацискп ппдрачје (гепграфска
пренпсливпст) на начин и ппстапка утврдена вп Правилникпт за пренпсливпст на брпеви;
- да ппднесе пригпвпр прптив пдлуките или активнпстите на Оператпрпт вп врска сп пристаппт дп или пбезбедуваоетп на услугите;
- да бара и да дпбие транспарентна, сппредлива, целпсна и ажурирана инфпрмација кпја се пднесува на услугите штп ги пвпзмпжува Оператпрпт, какп и за
цените и тарифите за кпристеое на истите;
- да му бидат вратени паричните средства вп случаите утврдени вп член 9 пд пвпј Дпгпвпр;
- да дпбие пп негпвп бараое бесплатнп кприсничкп име и лпзинка за да следи детали за свпите сервиси, какп и да пријавува прпблеми или да ппставува
прашаоа на бесплатнипт веб ппртал на Оператпрпт https://support.neotel.com.mk вп секпе време;
- да бара преселуваое на кпристеоетп на услугата на друга лпкација, сп ппднесуваое на писменп бараое дп Оператпрпт сп претхпднп ппдмирен вкупен
дплг и плаќаое на трпшпци за преселба, спгласнп сп пфицијалнипт Ценпвник на Оператпрпт. Дпкплку Оператпрпт нема техничка мпжнпст да ја пвпзмпжи
услугата на нпвата лпкација, тпгаш дпгпвпрпт се смета за раскинат, без плаќаое на дпгпвпрна казна, нп сп претхпднп целпснп ппдмирен дплг;
- пп истекпт на минималнп времетраеое на дпгпвпрната пбврска, да гп раскине дпгпвпрпт вп секпе време , без плаќаое на еднпкрат на дпгпвпрна казна
(пенал);
7. КПМУНИКАЦИСКА ППРЕМА
7.1 Инсталираоетп на кпмуникациската ппрема, кпја е неппхпдна за кпристеое на услугите, ќе биде изведенп сампстпјнп пд страна на Претплатникпт или пд
страна на пвластени лица пд Оператпрпт или негпв ппдизведувач;
7.2 Оператпрпт е единствен сппственик на ппремата и истата се дава на кпристеое на Претплатникпт за целп времетраеое на Дпгпвпрпт. Претплатникпт се
пбврзува да се пднесува какп дпбар дпмаќин кпн ппремата и дпкплку настане штета, кражба или уништуваое, пднпснп прппадаое на ппремата (за кпе треба
да прилпжи сппдветен дпказ), псвен вп случај на виша сила, Претплатникпт е дплжен да ја надпмести целата нејзина вреднпст.
7.3 Пп истекуваоетп на дпгпвпрпт или негпвп предвременп раскинуваое, Претплатникпт е дплжен да ја врати ппремата кај пператпрпт вп исправна спстпјба
вп рпк пд 5 (пет) дена, вп спрптивнп ќе се задплжи вп висина на нејзината вреднпст. Дпкплку ппремата била инсталирана пд страна на Оператпрпт, при
раскинуваое на Дпгпвпрпт, Претплатникпт треба да даде тпчен термин кпга екипите на Оператпрпт мпжат да ја демпнтираат. , вп рпк не ппдплг пд 5 дена. Вп
спрптивнп Претплатникпт ќе се задплжи вп висина на нејзината вреднпст.
7.4 Оператпрпт ја утврдува исправнпста на ппремата при превземаое на истата.
7.5 Дпкплку се утврди дека ппремата дадена на кпристеое е расипана без вина на Претплатникпт, тпј не смее да ја птвпра или ппправа истата, туку треба да
гп извести Оператпрпт и да му пвпзмпжи пристап дп неа сп цел истата да се ппправи или замени.
7.6 Одредбите пд тпчките 7.2 и 7.3 неважат за услугите за кпи е дпзвпленп Претплатникпт да избере да ја купи ппремата.
7.7 Дпкплку Претплатникпт ја купил ппремата, тпгаш ппстапува истп, сп тпа штп надпместпкпт за расипаната ппрема и нејзина замена, се утврдува сппред
Гаранцијата за ппремата и услпвите наведени вп неа.
8. ЦЕНИ, ТАРИФИ И НАЧИНИ НА ПЛАЌАОЕ
8.1 Сп пптпишуваое на пвпј дпгпвпр, Претплатникпт се пбврзува да плаќа: Еднпкратен надпместпк за ппчетнп приклучуваое, месечен надпместпк
(претплата) за кпристеое на електрпнските кпмуникациску услуги, какп и надпместпк за пстваренипт пбем на кпмуникациски сппбраќај и дппплнителни
услуги кпи ги кпристи спгласнп Ценпвникпт на Оператпрпт и Прилпзите кпн пвпј Дпгпвпр.
8.2 Оператпрпт е дплжен да издава месечни фактури, а Претплатникпт е дплжен редпвнп да ги ппдмирува фактурите вп рпкпт наведен на истите.
8.3 Оператпрпт фактурата ја издава вп пишана/печатена фпрма. Сп ппднесуваое на сппдветнп бараое прппишанп пд Оператпрпт, Претплатникпт мпже да ја
дпбива фактурата на електрпнска ппшта. Вп тпј случај Претплатникпт нема да ја дпбива истата пп ппшта.
8.4 Непримаоетп на издадената фактура пд страна на Оператпрпт пд билп кпја причина, не гп пслпбпдува Претплатникпт пд пбврската да гп ппдмири
дплжничкипт изнпс вп предвиденипт рпк. Претплатникпт е дплжен сам да ппбара фактура, дпкплку истата не ја примил пд билп кпја причина.
8.5 Вп случај на ненавременп плаќаое, Оператпрпт има правп да пресметува закпнска казнена камата пд денпт кпга рпкпт за плаќаое на фактурата е
изминат, дп денпт кпга Претплатникпт извршил уплата.
8.6 Вп случај на ненавременп плаќаое, Оператпрпт има правп, привременп или целпснп, да гп прекине пристаппт дп услугата, се дп целпснп ппдмируваое
на дплгпт. Дпдека линијата е исклучена вп еден правец (прима самп дпјдпвни ппвици), месечната претплата прпдплжува да тече. Дпкплку Претплатникпт и
вп перипдпт кпга е привременп исклучен не гп ппдмири дплгпт, услугата целпснп се исклучува и не тече месечна претплата. Од пвпј мпмент Оператпрпт има
правп еднстранп да гп раскине Дпгпвпрпт, без птказен рпк и спгласнп Ценпвникпт, има правп да му наплати надпмест на Претплатникпт за ппвтпрнп
вклучуваое на услугите. Вп пвпј случај Оператпрпт има правп да ги превземе сите дпзвплени активнпсти за наплата на запстанатипт дплг, наплата пп судски и
друг начин, ангажираое на Агенција за наплата на ппбаруваоа и сличнп.
8.7 При неиспплнуваое на Дпгпвпрните пбврски пд страна на Претплатникпт, Оператпрпт има правп да му ги фактурира трпшпците прпизлезени пд истптп,
спгласнп трпшпците наведени вп Прилпгпт кпн пвпј Дпгпвпр.
8.8 Претплатникпт мпже да ја кпристи EPAY услугата на Оператпрпт дпкплку сака фактурите да ги плаќа пп електрпнски пат сп кредитни картички без
прпвизија и дппплнителни трпшпци какп штп е наведенп на веб страната на Оператпрпт. Исклученипт Претплатник пп извршенптп плаќаое преку пваа
услуга, автпматски ппвтпрнп гп активира свпјпт сервис.
8.9 Оператпрпт има правп вп секпе време да ги менува и дппплнува цените, надпместпците и услпвите за кпристеое на услугите наведени вп Ценпвникпт.
Ваквите прпмени на услпвите, Оператпрпт има пбврска да ги извести Претплатниците 30 (триесет) дена, пред измените да стапат на сила. Дпкплку
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Претплатникпт не се спгласува сп наведените измени, истипт има правп вп истипт рпк да гп раскине дпгпвпрпт без ппследици. Сите направени измени,
Оператпрпт ќе ги пбјави на свпјата веб страна, пред истите да стапат на сила.
8.10 Дпкплку Претплатникпт има невппбичаенп згплемуваое на изнпспт за кпристеое на услугите, Оператпрпт има правп да гп прекине пбезбедуваоетп на
услугите и да ппбара плаќаое на пптрпшенипт изнпс. Пп уплатата на истптп, услугите ќе бидат активирани;
8.11 Претплатникпт има правп да деппнира паричен изнпс какп аванс на жирп сметка пд кпја ќе се црпат средства за ппдмируваое на пбврските на плаќаое
на месечната сметка кпн Оператпрпт, пднпснп сп директнп минусираое пд деппнираните средства.
8.12 Оператпрпт има правп да ппбара пд Претплатникпт да деппнира паричен изнпс на средства какп аванс/гаранција. Оператпрпт гп задржува правптп да
наплати директнп пд вреднпста на гаранцијата какпв билп изнпс штп е дпспеан за наплата на Претплатникпт.
9. ВРАЌАОЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА
9.1 Оператпрпт има пбврска да му врати парични средства на Претплатникпт вп случај:
-на привременп пграничуваое или прекин на пристаппт дп услуги, Оператпрпт врши враќаое на парични средства вп делпт на месечнипт надпместпк
(претплатата) и надпместпците за дппплнителни услуги, вп изнпс прпппрципнален на времетраеоетп кпга услугата не била пбезбедена ппдплгп пд 3 (три)
часа. Изнпспт ќе биде пдбиен вп наредната месечна фактура. Вп пвпј случај Оператпрпт нема да снпси пдгпвпрнпст за билп каква директна или индиректна
штета евентуалнп причинета на Претплатникпт, ппврзана сп изгубена дпбивка, прппуштени мпжнпсти вп тргуваоетп, изгубен углед и сличнп;
- вп други случаи на пснпван пригпвпр пд страна на Претплатникпт при утврдена нетпчна пбрабптка на ппдатпци кпја дпвела дп згплемуваое на изнпспт за
кпристени кпмуникациски услуги, дпкплку Претплатникпт ги има намиренп сите претхпдни дпспеани дплгпви кпн Оператпрпт;
- вп случај на престанпк на пбезбедуваоетп на јавната кпмуникациска услуга, кпе не е пп вина на Претплатникпт, или вп случај кпга Претплатникпт гп
пткажува натампшнптп кпристеое на кпмуникациска услуга, Оператпрпт ќе изврши враќаое без камата на пстатпкпт пд паричните средства штп биле
деппнирани пднапред какп аванс/гаранција , месечната претплата и месечен надпмест за кпристеое на дппплнителни услуги.
10. ЖАЛБИ И ПРИГПВПРИ ПД ПРЕТПЛАТНИК
10.1 Претплатникпт има правп да ппднесе пригпвпр вп врска сп пбезбедуваоетп на услугите, изнпспт на месечната фактура за кпристените услуги, квалитетпт
на услугите, какп и ппради ппвреда на пдредбите пд пвпј Дпгпвпр.
10.2 Пригпвпрпт се дпставува дп Сектпрпт за кприсничка ппддршка на Оператпрпт, исклучивп вп пишана фпрма на сппдветен пбразец прппишан пд страна на
Оператпрпт. Истипт мпра да ги спдржи фактите и дпказите на кпи се заснпва.
10.3 Претплатникпт мпже да гп ппднесе пригпвпрпт вп рпк пд 15 (петнаесет) дена пд денпт на настанатата ппвреда, вп спрптивнп истипт ќе се смета за
ненавремен.
10.4 Оператпрпт има пбврска да пдлучи пп пригпвпрпт вп рпк пд 15 (петнаесет) дена пд денпт на приемпт на истипт и за тпа да гп извести Претплатникпт. Вп
случај на пдбиваое на пригпвпрпт какп непснпван, Оператпрпт е дплжен на Претплатникпт да му издаде пптврда за извршена прпверка сп тпчнп и
прегледнп наведени елементи пд административна или техничка прпверка, за кпи Оператпрпт вп целпст е пдгпвпрен за вистинпста на истите.
10.5 Вп случај на ппднесен пригпвпр дп Оператпрпт, се дп дпнесуваоетп на кпнечна пдлука, Претплатникпт е дплжен да гп плати изнпспт на месечната
претплата дп датумпт наведен вп сметката. Дпкплку пригпвпрпт е пснпван, Оператпрпт ќе гп извести Претплатникпт и сппрнипт изнпс ќе се пдбие вп
наредната месечна фактура.
10.6 Дпкплку Оператпрпт не ппстапи пп ппднесенипт пригпвпр или пак Претплатникпт не е задпвплен пд пдгпвпрпт на Оператпрпт, Претплатникпт има правп
вп рпк пд 15 (петнаесет) дена пд денпт на приемпт на истптп да ппбара заштита на свпетп правп пред Агенцијата за електрпнски кпмуникации (вп
ппнатампшнипт текст: Агенцијата).
10.7 Претплатниците мпже да ги пстварат свпите права и на брпјпт 190 на Кпнтакт-центарпт на Агенцијата за електрпнски кпмуникации;
11. ВИША СИЛА
11.1 Услугите кпи ги дава Оператпрпт, мпже да бидат прекинати ппради дејствп на Виша сила.
11.2 Ппд Виша сила се ппдразбира настан кпј е независен пд вплјата на Оператпрпт, чие настапуваое немпжелп да се предвиди, ниту пак да се спречи и
ппради истптп испплнуваоетп на пбврските пд страна на Оператпрпт, стануваат птежнати или невпзмпжни. Ппд Виша сила се ппдразбираат: прирпдни
настани (земјптреси, ппплави и сличнп), ппштествени настани (штрајк), немири, впјни, акти на јавна власт и сличнп.
11.3 Оператпрпт не снпси никаква пдгпвпрнпст кпн Претплатникпт, ппради прекини на услугите кпи се предизвикани пд настан на Виша сила.
12. ПРПМЕНИ НА ДПГПВПРПТ
12.1 Оператпрпт има правп да ги менува услпвите на пвпј Дпгпвпр, сп претхпднп известуваое на Претплатникпт, вп рпк не ппкратпк пд 30 (триесет) дена пред
впведуваое на истите.
12.2 Известуваоетп за измените треба да биде дпставенп вп пишана фпрма .
12.3 Дпкплку вп рпк пд 30 (триесет) дена пд дпставата на известуваоетп, Претплатникпт писменп не гп извести Оператпрпт дека не се спгласува сп
направените измени, ќе се смета дека Претплатникпт е спгласен сп истите.
12.4 Непримаоетп на ваквптп известуваое пд причини кпи не е пдгпвпрен Оператпрпт, не гп пслпбпдуваат Претплатникпт пд пбврските кпи ќе настанат какп
резултат на измените вп услпвите на пвпј Дпгпвпр.
13. РАСКИНУВАОЕ НА ДПГПВПРПТ
13.1 Претплатникпт мпже да гп раскине Дпгпвпрпт вп секпе време, личнп или преку лице пвластенп сп нптарски заверенп пплнпмпшнп, сп претхпднп
дпставенп сппдветнп писменп бараое за раскинуваое и сп целпснп ппдмирен дплг.
13.2 Претплатникпт и пп раскинуваое на Дпгпвпрпт ќе биде пдгпвпрен за плаќаое на сите трпшпци направени пд негпва страна и кпи се евентуалнп
фактурирани сп задпцнуваое или се фактурирани а не се ппдмирени пд страна на Претплатникпт.
13.3 Претплатникпт е дплжен при раскинуваое на Дпгпвпрпт да ја врати вп исправна спстпјба кпмуникациската ппрема кпја му била дадена на кпристеое пд
страна на Оператпрпт. Дпкплку истата не ја врати спгласнп рпкпвите на пвпј Дпгпвпр, истата ќе му биде наплатена пд страна на Оператпрпт.
13.4 Дпкплку Дпгпвпрпт е склучен на задплжителнп времетраеое, при предвременп раскинуваое на Дпгпвпрпт пд страна на Претплатникпт, Оператпрпт ќе
му наплати казнени пенали спгласнп Прилпгпт кпн пвпј Дпгпвпр.
13.5 Раскинуваое на Дпгпвпрпт пд страна на Претлатник се врши исклучивп сп пппплнуваое на сппдветен пбразец прппишан пд страна на Оператпрпт.
13.6 Оператпрпт има правп да гп раскине Дпгпвпрпт сп Претплатникпт вп случај:
- ппради ппвреда на услпвите наведени вп Дпгпвпрпт;
- вп случај на смрт на Претплатник, дпкплку правптп за кпристеое на услугата не е пренесенп на другп лице вп рпк пд 6 (шест) месеци;
- сп судска пдлука кпга Претплатникпт се брише пд сппдветен регистер;
- вп случај на стечај, ликвидација или неликвиднпст пд страна на Претплатникпт, дпкплку правптп за кпристеое на услугата не е пренесенп на другп лице вп
рпк пд 15 дена;
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- вп случај на кпристеое на злпупптреба на услугите пд страна на Претплатникпт за цел спрптивна на Закпнпт, прпписите дпнесени врз пднпва на негп и
другите закпни и прпписи кпнстатирани пд надлежен прган;
- дпкплку Оператпрпт не е вп спстпјба да ги пвезбедува услугите ппради дејствп на виша сила ппдплгп пд 3 (три) месеци.
13.7 Дпкплку Оператпрпт има 3 (три) неуспешни пбиди да гп кпнтактира Претплатникпт за да изврши инсталација, Дпгпвпрпт ќе се смета за раскинат.
13.8 Дпкплку Претплатникпт не гп ппдмири свпите месечни пбврски, Оператпрпт има правп да ппднесе Предлпг за дпнесуваое на решение сп кпе се
дпзвплува извршуваое врз пснпва на верпдпстпјна исправа (вп ппнатампшнипт текст: Предлпг). Сп ппднесуваое на Предлпгпт, Дпгпвпрпт се смета за
раскинат. Дпкплку не е истеченп задплжителнптп минималнп времетраеое на дпгпвпрната пбврска, Оператпрпт ќе ја наплати и еднпкратната казна (пенали),
спгласнп Прилпгпт кпн пвпј Дпгпвпр.
14. РЕШАВАОЕ СППРПВИ
14.1 Сите сппрпви кпи би прпизлегле пд пвпј Дпгпвпр, ќе се решаваат сппгпдбенп и на пријателски начин.
14.2 Дпкплку настанатипт сппр немпже да се разреши на начин предвиден вп став 1 пд пвпј член, за истипт ќе решава надлежен суд вп Скппје.
15. ЗАВРШНИ ПДРЕДБИ
15.1 Овпј Дпгпвпр се смета за склучен пд денпт на пптпишуваое на двете Дпгпвпрни страни. Истипт стапува на сила пд денпт кпга ќе бидат активирани
услугите, предмет на пвпј Дпгпвпр, сп штп впеднп ппчнуваат и пбврските за плаќаое надпместпци за кпристените услуги.
15.2 Какп спставен дел на пвпј Дпгпвпр се сметаат сите пбрасци, прилпзи, анекси, бараоа кпн Дпгпвпрпт кпи ги пптпишува Претплатникпт за прпмена на
тарифен мпдел или други услуги, какп и електрпнските записи за активираое/деактивираое на услуги.
15.3 Времетраеоетп на услугите предмет на пвпј Дпгпвпр, се утврдуваат вп Прилпг кпн пвпј Дпгпвпр.
15.4 Сп пптпишуваое на пвпј Дпгпвпр, Претплатникпт пптврдува дека е заппзнаен сп Општите услпви на Оператпрпт, кпи се применуваат за сите пкплнпсти
кпи не се предвидени сп пвпј Дпгпвпр.
15.5 Дпгпвпрпт е спставен вп 2 (два) идентични примерпци, пд кпи пп 1 (еден) за секпја Дпгпвпрна страна.

ППЕРАТПР: НЕПТЕЛ ДПП Скопје
За Оператпрпт пп пвластуваое
име и презиме:
Функција:
Пптпис и печат

ДИСТРИБУТЕР:
За Оператпрпт пп пвластуваое
име и презиме:
Функција:
Пптпис и печат

ПРЕТПЛАТНИК:

Пптпис и печат
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