Индивидуален Договорза предоставяне на електронни
съобщителни услуги

N: …. / …………………….
Днес ………….. се сключи настоящият договор между: "МВН-СИСТЕМИ"
ЕООД, ЕИК 131457350, с адрес на управление в гр.София, ул. „Божко Димитров”
N8, представлявано от управителя Никола Йорданов Мандов от една страна,
наричан по-долу ОПЕРАТОР,
и
……………………………………………………………………………………………
……
.........................................................................................................................................
.......
Адрес
........................................................................................................………………………
...............………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………...
...............................
наричан по-долу АБОНАТ.

Глава 1. Предмет на договора
1. Достъп до Интернет тип: некомутируем LAN достъп на адрес.
.............................................................................................................................
..............................................................................................................................

2. ОПЕРАТОРА се задължава да осигури достъп на абоната до Интернет
чрез LAN връзка
с негарантирана
скорост до Българското и
Международно Интернет пространство:
Тарифен план:

City_55

Максимална скорост
Минимална скорост
Обичайно налична скорост

300 Mbit/s
50 Mbit/s
280 Mbit/s

3. Абонатът ползва 1 реален IP адресa
4. ОПЕРАТОРА си запазва правото за промяна на IP адреса.
5. Срещу предоставените услуги Абоната заплаща на ОПЕРАТОРА месечна
такса от 55.00 лв с ДДС
Глава 2. Общи условия
1. ОПЕРАТОРА осигурява на абоната достъп 24 часа в денонощие, 365 дни
в годината, с изключение на времето за технологична профилактика на
съоръженията или отстраняването на аварии , като абонатът ще бъде
предупреждаван за това.

2. Предоставянето на услугата се осъществява чрез използване на:
1000 Mbit Ehernet интерфейс по усукани медни двойки. Информация за
изпозваните интрерфейси за връзка с мрежата на ОПЕРАТОРА е
побликувана на адрес http://streambg.net/tech.html
ОПЕРАТОРА предоставя на АБОНАТА безвъзмездно интерфейсно
устройство за връзката с мрежата по стандарта посочен в Глава 2,точка
2.
3. Авариите се приемат на телефон. 0898535138.
4. Авариите се отстраняват в срок от 72 часа, като след просрочваането на
това време абоната има право на компенсация на времето през което е
нямал достъп до интернет.
5. ОПЕРАТОРА не носи отговорност за сигурността на включените към
мрежата компютри и друго оборудване на Абоната.
6. ОПЕРАТОРА не носи отговорност, ако е нарушен достъпът на абоната до
интернет поради технически неизправности на други интернет оператори.
7. ОПЕРАТОРА не носи отговорност при настъпване на извънредни
обстоятелства, възпрепястващи достъпа до услугите като: природни
бедствия, военни действия, аварии, правителствени решения.
Глава 3. Права и задължения на ОПЕРАТОРА
1. ОПЕРАТОРА осигурява достъп след заплащане на дължимите суми от
страна на абоната.
2. Срещу допълнително заплащане Изпълнителят извършва инсталация и
конфигурация на хардуерните и софтуерните продукти, необходими на
Абоната.
3. ОПЕРАТОРА гарантира запазване тайната на кореспонденция в рамките
на неговите програмно-технически средства.
4. ОПЕРАТОРА си запазва правото без предизвестие да прекрати интернет
достъпа при установени нередности на включеното към мрежата
оборудване от страна на Абоната или трети лица.
5. ОПЕРАТОРА има право да прекрати едностранно настоящия договор без
предизвестие, ако не са изпълнени условията от глава 4.
Глава 4. Права и задължения на абоната
1. Абонатът се задължава да осигури достъп на ОПЕРАТОРА до имота с
цел изграждане, поддържане, ремонт, профилактика и контрол на
мрежата.
2. Абонатът се задължава да предплаща месечния абонамент до 5 дни
преди изтичане на предплатения срок. Ако абонатът закъснее с
плащането, договорът се подновява от датата на която се извърши
плащането.
3. Абонатът се задължава при закриване на интернет услугата да
предупреди ОПЕРАТОРА с едномесечно предизвестие.
1. Абонатът сам поема отговорността за защита на своето оборудване от
неоторизиран достъп.
2. Абонатът е длъжен да спазва етикета на поведение в интернет.
3. Абонатът няма право да преотдава капацитет на други лица, ако не е
писмено упълномощен за това от ОПЕРАТОРА.

Глава 5. Общи срокове
1. При неизправност в техниката, собстевност на ОПЕРАТОРА,
възпрепятстващи достъпа на абоната до мрежата, с изключение на
случаите в глава 2, абонатът има право да ползва времето, което му е
отнето следващия месец .
2. Настоящият договор е безсрочен и влиза в сила от датата на
подписването му,
Глава 6. Финансови взаимоотношения
1. Абонатът е длъжен да предплаща всички такси.
2. Дължимите суми се плащат в брой или по банка.
3. Месечният абонамент се предплаща за всеки месец.
Глава 7. Неустойки
1. При опит за нарушаване работоспособността на програмните средства на
ОПЕРАТОРА от страна на Абоната, Изпълнителят предявява иск към него
за пропуснати ползи в съответствие с щетите.
2. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за влошаване качеството на
предлаганите от него услуги, дължащо се на непреодолима сила или
неправомерни действия по кабелната разпределителна система на трети
лица.

Глава 8. Приложения към договора.
1. Общи Условия и ценова листа за електронни съобщителни услуги
2. Правила и мерки за гарантиране на отворен достъп до интернет
3. Допълнение на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ във връзка с
Регламент (ЕС) 2015/2120
4. Приемо – предавателен протокол за Използвана далекосъобщителни
устройства.
Глава 8. Други
1. Насотящият договор отменя всички предишни споразумения.
2. Всички суми са с включен ДДС.
3. С подписването на този договор, абонатът декларира, че е предоставил
информация за себе си, представляваща лични данни по смисъла на
ЗЗЛД, доброволно и че е съгласен личните му данни да бъдат
обработвани за нуждите на настоящия договор и извън целите на чл 249,
ал. 1 ЗЕС.Подпис на абоната: ........................................
4. .Не желая да получавам детайлизирани сметки.
Подпис на абоната: ........................................
5. .Желая да получавам информация за нови услуги, промоции и продукти
на доставчика съгласно чл. 261 ЗЕС. Подпис на абоната: ...................
6. Съгласен съм настоящият договор да влезе в сила ВЕДНАГА. Подпис на
абоната: ........................................
7. Настоящият договор се сключва в два еднообразни екземпляра, по един
за всяка от страните, 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: streambg.net.

8. Подписвайки настоящиядоговор Клиентът 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.
9. Давам моето съгласие за обработване на дадените от мен в този договор
лични данни, съобразно чл. 7 от Регламент 2016/679 на ЕП и Съвета на
Европа.Информиран съм, че по всяко време мога да оттегля съгласието
си за предоставяне на конкретни лични данни, както и за правото ми да
бъда „забравен”(след подаване на декларация да бъда „забравен“
информацията с горепосочените лични данни ще бъде изтрита от базата
данни на фирмата, както и всичкинесчетоводни документи, свързани с
мен ще бъдат унищожени)

Изпълнител: ....................
( Н.Мандов )

Абонат: ..................
( .................................. )

