ДОГОВОР
за доставяне на
УСЛУГАТА ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП
Днес ………………….. година в град Плевен, между:
1. “АЙТИСЪРВИС 2009” ЕООД 
със седалище и адрес на управление гр.Плевен, ул.”Иван
Вазов “ № 50, ет.1, ап.2, ИН по ДДС BG200568389, ЕИК по Булстат 200568389, банкова сметка:
BG29SOMB91301045793501-BGN, представлявано от Самуил Арсов, действащ в качеството си на
Управител, от една страна и наричано за краткост 
“ОПЕРАТОР”
и
2. …………………………………...
, със седалище и адрес на управление, град …………..., ул.
”...............................” №….., ЕИК по Булстат ………………..., представлявано от …………………….от друга страна, наричана за краткост 
“ПОТРЕБИТЕЛ” СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР
ЗА СЛЕДНОТО:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА -услуга за достъп до интернет- 
обществено достъпна електронна
съобщителна услуга, която предоставя достъп до интернет и посредством него свързаност с
практически всички крайни точки на интернет, независимо от използваната мрежова технология и
крайни устройства.
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
ОПЕРАТОРЪТ, като страна по този Договор има следните права и задължения:
1. Да предостави достъп до интернет и посредством него свързаност с практически всички крайни
точки на интернет, независимо от използваната мрежова технология и крайни устройства на
ПОТРЕБИТЕЛЯ;
2. Да отстранява възникнали неизправности, влошаващи качеството на услугата в най-кратък срок
от възникването им;
3. Да осигурява Интернет услугата на ПОТРЕБИТЕЛЯ - 24 часа в денонощието, всеки ден, като
това не се отнася за времето за техническа профилактика;
4. Да осигури лице за контакт за техническа поддръжка 24 часа в денонощието, всеки ден, за
разрешаването на възникналите технически проблеми;
5. Да преустанови временно достъпа до услугата, ако 
ПОТРЕБИТЕЛЯ 
не заплати в срок месечния
абонамент.
III. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, като страна по този Договор има следните права и задължения:
1. Да получава услугата, предмет на този Договор със свободно избрани технически средства,
съобразени с техническата спецификация в Общите условия;
2. Да заплаща сумата за месечния абонамент, съгласно Условията на Договора в определения за
това срок;

IV.ЦЕНИ И СРОК НА ЗАПЛАЩАНЕ
1. Страните уговарят заплащането на предоставените услуги, с ДДС, както следва:
1.1. Месечен абонамент за услугата - 21 лв. с ДДС., включва Download 100Mbps, Upload 30Mbps,
публичен IP адрес, неограничен трафик
2. Всеки нов потребител не заплаща инсталационна такса и WIFI рутер се осигурява от
ОПЕРАТОРА;
3. Заплащането на месечния абонамент се извършва до 15 /петнадесет/ дни след представяне на
разходооправдателен документ.
V.ОТГОВОРНОСТ
ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за:
1. Имуществени или неимуществени вреди, включително и пропуснати ползи, в случай, че
ПОТРЕБИТЕЛЯТне заплати в срок месечния абонамент;
2. Временно прекратяване на достъпа до услугата, поради повреди, причинени от бедствия и
злонамерени действия на трети лица (кражби на кабели, хакерски атаки и други подобни), които
правят невъзможно ползването на услугата;
3. Съдържанието и защитата на информацията, получавана и разпространявана от
ПОТРЕБИТЕЛЯв Интернет;
4. Взаимоотношения на ПОТРЕБИТЕЛЯс носител на авторски права върху софтуер, медия или
файлове, изтеглени от Интернет.
VI.СРОК, ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
1. Този Договор се сключва за срок от една година и влиза в сила от датата на подписването;
2. Настоящият договор може да се прекрати:
2.1. С изтичане на срока;
2.2. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не плати дължимата сума в едномесечен срок след
преустановяването на достъпа до услугата.
VII.OБЩИ УСЛОВИЯ
1. Този договор може да се изменя с допълнителни писмени споразумения, подписани от страните;
2. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото гражданско
законодателство на Република България;
3. Възникналите спорове между страните се уреждат, чрез преговори, а когато това се окаже
невъзможно се отнасят за решаване от компетентния съд по местоседалище наПОТРЕБИТЕЛЯ
;
4. Този договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, всеки със
силата на оригинал.
ПОТРЕБИТЕЛ:
............................................

ОПЕРАТОР:
….........................................

