
Прилог  бр.  1-б  (ИЗБОР  НА  ТАРИФНИ  МОДЕЛИ/ПАКЕТИ,  ИНСТАЛИРАНА  ОПРЕМА  И  ДАВАЊЕ  НА
СОГЛАСНОСТИ ЗА МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА)

Јас  _______________________________________________________  со  приклучок  на  ул.

______________________________________________ со ЕМБГ/ЕДБ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ , на ден ___ . ___ . 20___

барам: 

 Меѓусебната комуникација со Операторот и достава на сметка/фактура да се одвива по 
електронски пат на следнава електронска пошта:

e-mail

Согласности согласно ЗЕК:

Се согласувам за добивање на информации од Операторот за цели на директен маркетинг.  ДА  НЕ
Се согласувам на мојот претплатнички број да добивам информации за промоција и достапност на услугите на
други правни субјекти.  ДА  НЕ

Се согласувам јавно да бидат  објавени  моите основни  лични  податоци  (име и  презиме/назив,   адреса на
живеалиште/престојувалиште  и  претплатнички  број)  во  телефонски  именик  и  достапни  преку  телефонски
служби за информации, согласно членовите 94 и 112 од ЗЕК.

 ДА  НЕ

Се согласувам дека ми е потребна услугата за информирање при користење на јавна мобилна комуникациска
услуга во меѓународен роаминг.  ДА  НЕ

Се  согласувам  да  ми  се  доставува  СМС  известување  за  реализиран  интернет  сообраќај  во  меѓународен
роаминг и да ми биде ограничен пристапот и користењето на услугата интернет во меѓународен роаминг.  ДА  НЕ

активира

деактивира

 __________

Телефонски број што се активира:

_______________________________

Вклучени бесплатни минути:   ______

Вклучен бесплатен интернет:  ______

цена: ________

Датум на активирање: ___.___.20__

 __________

Телефонски број што се активира:

_______________________________

Вклучени бесплатни минути:   ______

Вклучен бесплатен интернет:  ______

цена: ________

Датум на активирање: ___.___.20__

 __________

Телефонски број што се активира:

_______________________________

Вклучени бесплатни минути:   ______

Вклучен бесплатен интернет:  ______

цена: ________

Датум на активирање: ___.___.20__

   
   НАПОМЕНИ: 

1) Брзината на проток на податоци при користење на мобилен пристап на интернет не може да биде гарантирана
и константна поради начинот на кој функционира технологијата на јавна мобилна комуникациска мрежа, која
подразбира делење на еден ресурс од повеќе претплатници во исто време, што доведува до намалување на
брзините при истовремено користење на капацитетот за мобилен интернет од зголемен број на претплатници.
На брзината на интернетот влијаат и техничките карактеристики и можности на мобилниот терминален уред
кој  го  користи  Претплатникот  и  типот  на  мрежа  кој  се  користи  во  моментот  на  пренос  на  податоци
(2G/GPRS,3G/UMTS  или 4G/LTE мрежа).G/GPRS,3G/UMTS  или 4G/LTE мрежа).G/LTE мрежа).

2G/GPRS,3G/UMTS  или 4G/LTE мрежа).) Сите цени во ПРИЛОГ 1-б се изразени во денари со вклучен 18% ДДВ.

Оператор Претплатник 
________________________ _______________________
(потпис и печат) (потпис и печат)


