Индивидуален Договор
за електронни съобщителни услуги
Service Contract

Данни на ОПЕРАТОР:

Данни на АБОНАТ:

Provider Information:

Subscriber Information:

Име Оператор:

Име, презиме, фамилия

Глобъл Комюникейшън Нет АД (GCN)
Name-title:

Surname/ Name-title:

Адрес на управление и регистрация:

Компания

(попълва се, ако абонатът е юридическо лице или ЕТ)

Пловдив - 4000, ул. "Стефан Веркович" No 3
Address:

Name-title:

МОЛ:

ЕИК:

ЕГН:

ЕИК :

EGN:

ЕIK:

N: на лична карта:

MOЛ: (за юридическо лице или ЕТ)

IBAN:

Identity Card Number:

Responsible Person:

Банка :

Адрес - лична карта/регистрация(за юридическо лице или ЕТ) :

Димитър Ангелов
Responsible Person

175156765
ID number:

IBAN:

BG94FINV915010BGN0IRCC

(за юридическо лице или ЕТ)

Първа Инвестиционна Банка
Bank:

Registered Address:

тел. за контакти:

тел.за поддръжка (24/7/365)

02.420.0042

Град:

Област:

02.420.0888

VAT number:

Tax Office:

City:

Area:

факс:

Моб.тел. за поддръжка:

Телефон:

Мобилен телефон:

02.831.2041

0882.960.028

Telephone:

Mobile Phone Number:

Telephone:

Mobile Phone Number:

e-mail:

e-mail за поддръжка:

Факс:

e-mail:

Fax:

Е-mail:

gcn@gcn.bg

noc@gcn.bg

E-mail:

E-mail for support:

Адрес на предоставяне на услуга

Адрес за кореспонденция

Information of Service

Account Details

Адрес:

Адрес:

Address:

Address:

Град, код:

Област:

Град, код:

Област:

City, ZIP:

Area:

City, ZIP:

Area:

Услуга

Приложения към договора

Choice of Service

Document adduced

Интернет:

Месечна.такса:

Mbps
Internet speed

.
General Terms for telecom services

Monthly fee

IPTV Телевизия:

Месечна такса:
пакет

лева

TV package

Monthly fee

Друга услуга

Месечна такса:
Monthly fee

енова листа за:
Констативен протокол за приемане на услуги
Acceptance Protocol

лева
Other service

ОУ и ценова листа за електронни съобщителни услуги

лева

Ц
Описание на услугите
Service Description

:
Промоция

ДА
Promotion - Yes/No

Срок на промоция:

Кредитен лимит:

НЕ

лева
Term of promotion

Услугата се разпространява чрез мрежата на:
Reseller

Credit:

Срок на договор:
Contract Term:

Телефон за поддръжка:

Договора изтича на:

Technical support's contact

Contract Expires on:

Допълнителни условия:
Special Conditions:

1. Услугите се активират от датата на подписването на констативния
протокол, който е неразделна част от Договора.
2. В Общите условия на оператора се съдържа информация за реда за
прекратяване и подновяване на договора – чл. 34 , чл.35 и чл. 37,
задълженията за заплащане на неустойки и обезщетения, свързани с
прекратяване на договора – чл. 38, ал. 1 и условията, регламентиращи
правото на предприятието да измени едностранно индивидуалния
договор – чл. 36, ал.1.

_____________________________________________
(място за полагане на подписа на абоната)

Преди да положите Вашия подпис, моля да
прочетете внимателно настоящия договор,
както и приложимите общи условия на
предприятието)
Място и дата на подписване:

Оператор (представител):

Place and Date:

Company- Legal Representative:

(подпис, печат)
(Signature-Stamp)

Други условия:
Special Conditions:

Съгласен съм да бъда информиран и да получавам уведомления по електронен път

(подпис )
(Signature)

Декларирам, че съм предоставил информация за себе си, представляваща лични
данни по смисъла на ЗЗЛД, доброволно и съм съгласен личните ми данни да бъдат
обработвани, събирани и съхранявани както за нуждите на настоящия договор, така
и да бъдат предоставяни на трети лица по реда на действащото българско
законодателство и Общите условия.

(подпис )

Съгласен съм да не получавам детайлизирани сметки.

(подпис)

(Signature)

(Signature)

Съгласен съм, договора да влезе в сила незабавно - от датата на подписването му.
(Прилага се само в случаите, в които на абоната не се предоставя крайно
устройство)

(подпис)
(Signature)

1. Настоящият договор се сключва при условията и в съответствие с Общите условия на оператора за
предоставяене на електронни съобщителни услуги, актуални към датата на подписване на този
Договор и публикувани на адрес:www.gcn.bg. Подписвайки настоящия договор Абонатът по него
декларира, че е запознат и приема Общите условия на оператора. За всички неуредени в този
договор въпроси, се прилагат съответните Общи условия на Оператора. При противоречие между
настоящия договор и Общите условия предимство имат клаузите, уговорени в този договор.
2. Срок за активиране услугите при наличие на техническа възможност, е 10 работни дни от
подписването на договора.
3. Услугите се предоставят на устройство, поддържащо електрически интерфейс RJ-45 и поддържащо
Ethernet /Layer 2/ протокол.
4. Допълнителни услуги могат да бъдат договаряни с писмено споразумение, подписано от страните и
представляващо неразделна част от настоящия договор.
5. Всички цени са с включен ДДС (Данък Добавена Стойност).Плащането на месечните такси се
извършва до 10-то число на текущия месец през който се предоставя услугата.
6. С подписването на настоящия договор, Абонатът декларира че е запознат с маркираните
приложения към Договора.

Констативен протокол

Номер на договор:

Неразделна част от индивидуален Договор за електронни
съобщителни услуги
Acceptance protocol

Contract Number

Приемане на Услуга

Оборудване

Choice of Service

Terminal Equipment

Абонатът няма възражения и приема за активирани
следните услуги:

Абонатът приема оборудване необходимо за предоставяне на
услугите, със следните спецификации и начин на плащане:

Интернет:

.

Приета услуга:

Mbps

НЕ

ДА

Internet speed

Service provisioning - NO/YES

IPTV Телевизия:

Приета услуга:
пакет

НЕ

ДА

dfd
Закупено от GCN

лева

Наето от GCN

лева

Предоставено от GCN

TV package

Service provisioning - NO/YES

Buy from GCN/ Rent from GCN /Free concession from GCN

Телефон

Приета услуга:

dfd
Вид оборудване

НЕ

ДА

Service provisioning - NO/YES
Phone
 Ако Абонатът не направи възражения, или има възражения, по които
Операторът е отстранил проблемите, се счита, че услугата е
приета и , че е налице съгласие на Абоната с условията и качеството
на предоставяните услуги.

Сериен номер
Марка
Type of equipment/ Serial Number/ Manufacturer

Допълнителни коментари:
Comments:

:

.1
2
3
4
5
.

_____________________________________________
(място за полагане на подписа на абоната)

Преди да положите Вашия подпис, моля да
прочетете внимателно настоящия договор,
както и приложимите общи условия на
предприятието)
Място и дата на подписване:

Оператор (представител):

Place and Date:

Company- Legal Representative:

(подпис, печат)
(Signature, Stamp)

