ДОГОВОР
За предоставяне на услуга "Интернет по локална мрежа"
№ ........................
Днес, …………….. год. в гр.София се подписа настоящият договор между:
"НИКЕМ НЕТ" ООД , с адрес: с. Световрачане, ул."Софийска" №1а,
………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………….
и
……………….……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………….…
наричано по-долу за краткост "КЛИЕНТ".
Страните се споразумяха за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1.(1) Доставчикът се задължава да осигури на Клиента услугата "Интернет по
локална мрежа" в една от предлаганите съгласно Общите условия на договора
разновидности, а Клиентът се задължава да ползва тази услуга в съответствие с
изискванията на настоящия договор и действащото законодателство, както и да
заплаща съответните възнаграждения съгласно цените, посочени в Тарифата на
Доставчика с цените на предоставяните комуникационни услуги (Тарифата) –
неразделна част от настоящия договор.
(2) Клиентът посочва вида на услугата, която избира да ползва. По всяко време
клиентът може да отправи нова заявка, в която да посочи друга разновидност на
услугата, за която започва да плаща от следващия период.

СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.2. Настоящият договор влиза в сила от деня на подписването му и има
първоначален срок на Действие 1 година.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл.3.(1) Неразделна част от настоящия договор са Общите условия на договора за
използване на Услугата "Интернет по локална мрежа" (Общите условия) и Тарифата
на доставчика с цените на Предоставените комуникационни услуги. Текстовете на
Общите условия и Тарифата са на разположение във всички офиси и служби на
Доставчика и са публикувани в Интернет на страницата на доставчика на адрес:
http://www.nikem-bg.com/

(2) С подписване на настоящия договор Клиентът декларира, че е запознат със
съдържанието на Общите условия и Тарифите, които са му предадени преди
сключване на настоящия договор, че се съгласява с тях и се задължава да ги спазва
включително и при промени в тях, за които той следи поне веднъж седмично в
интернет на адреса по предходната алинея.
(3) Настоящият договор има значението на протокол за активиране на услугата и с
подписването му страните по договора констатират, че на Клиента са предоставени
потребителско име и парола за достъп до Интернет и е започнало предоставянето на
услугата.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
Чл.4. Доставчикът се задължава:
1. Да предостави на Клиента парола и потребителско име, с въвеждането на които
клиентът да наблюдава статистики за акаунта си, както и да осъществява връзка с
Интернет в случай че е избрал подобен начин за свързване.
2. Да уведомява клиента за предстояща профилактика и възможно влошаване
качеството на услугите чрез публикуване на съобщение за това на своята Интернет
страница на адрес:
http://novini.nikem-bg.com/ най–малко 1 /един/ ден преди началото на
профилактиката или влошаването на услугите.
3. Доставчикът има право с протокол съставен от него да констатира нарушения във
връзка с IP адрес и/или MAC адрес и опит и за нерегламентирано получаване на
потребителско име и парола на друг клиент, както и тяхното използване.
4. Доставчикът има право при неплащане на три поредни месечни вноски да
прекрати едностранно настоящия договор.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА
Чл.5. Клиентът се задължава:
Да плаща в срок дължимата съгласно Тарифата цена за ползване на предоставената
услуга в брой в офиса на доставчика или по банков път на посочената по долу
сметка:
Банка ДСК
Сметка: BE91STSA93000013584951
Банков код: STSABESF
2. Да заплаща отстраняването на повреди, които са предизвикани от негово виновно
действие или бездействие (използване на несъвместим софтуер, забранена парола,
изваден или повреден кабел и т.н.).
3. Да не предоставя или споделя достъпа си до Интернет на повече от един
компютър, освен ако не е избрал споделена тарифа.

ВРЕМЕННИ МЕРКИ
Чл.6.(1) В случай на забавено плащане или неизпълнение на задълженията по
договора, Доставчикът може да спре предоставянето на услугите частично или

изцяло. Предоставянето на услугите се възстановява след заплащане от клиента на
всички дължими суми.

САНКЦИИ
Чл.7.(1) При констатиране на нарушения по начина определен в чл. 4, т. 3 от
настоящия договор, клиентът дължи глоба в размер на 2 /две/ месечни такси
съгласно тарифния план, по който използва услугата.
При констатиране на нарушения по член 5, точка 3 от настоящия договор, клиентът
дължи глоба в размер на 4 /четири/ месечни такси, съгласно тарифния план, по
който използва услугата.

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ
ЗА ДОСТАВЧИКА:

ЗА КЛИЕНТА:

Адрес: с.Световрачане, ул."Софийска"1а Адрес:……………………………………...
тел.: ………………………….………….....
Моб.тел.: 0888 493 376; 0885 552 688
e-mail: office@nikem-bg.com

e-mail:…………. …………………………..

ПОДДРЪЖКА:
Емил Димитров; Николай Йорданов

Лице за финансов контакт:
……………………………………...............

Моб.тел.: 0888 493 376; 0885 552 688

Моб.тел.: ………………………….............

ИЗМЕНЕНИЯ НА ДОГОВОРА
Чл.8. Всички допълнения и изменения в настоящия договор се извършват със
съгласието на двете страни в писмена форма.
Договорът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от
страните.
ДОСТАВЧИК:..............................
/Емил Димитров/
КЛИЕНТ:...........................….
/..................…….../

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
КЪМ ДОГОВОР № .............../.......................ГОДИНА
СКЛЮЧЕН МЕЖДУ „НИКЕМ НЕТ” ООД
и .............................................................................
1.
2.

3.
4.

5.

6.

ПАРАМЕТРИ:
Преносна среда, осигурена от
LAN
доставчика
- IP адрес
- Мрежова маска
- IP адрес на Шлюз (Gateway)
- IP адрес на DNS1; DNS2
- IP адрес за състояние на връската
Адрес за наблюдение на статистиката:
Username:
Password:
http://www.nikem-bg.com/
КОНТАКТИ-КЛИЕНТ
Контакти посочени от Клиента по
Име:..............................................
технически проблеми:
Тел.:..............................................
Мобилен:......................................
КОНТАКТИ-ДОСТАВЧИК
Лица и телефони посочени от
Поддръжка:
Доставчика за контакти по технически Моб.тел.: 0888 493 376
0885 552 688
проблеми свързани с Интернет достъпа:
E-mail: support@nikem-bg.com
Тарифи и цени
Цена:
Услуга:

12 лв
Трафик икономичен
25 лв
Неограничен икономичен
35 лв
Трафик стандартен
60 лв
Неограничен стандартен
80 лв
Неограничен разширен
100 лв
Неограничен екстра
КАСИ - ДОСТАВЧИК
7. Офиси и каси на Доставчика за
Централен офис: с. Световрачаразплащане:
не, ул. „Софийска” 1а
Световрачане Работно време: - 800- 2200

