მის: თბილისი, წინამძღვრიშვილის 95; ტელ: 2 100 100, ელ.ფოსტა: info@silknet.com
ხელშეკრულება სატელეფონო მომსახურების გაწევის შესახებ № წ.
სტანდარტული სააბონენტო ხელშეკრულება
სს '' სილქნეტის'' უსადენო ქსელით ინტერნეტ-მომსახურების (EVDO) შესახებ

აბონენტის გვარი, სახელი

დაბადების თარიღი

პირადი N

რეგისტრაციის მისამართი

ფაქტიური მისამართი

ელ.ფოსტა/საკონტაქტო ნომერი/მობილურის

აბონენტის პერსონალური კოდი
აბონენტის მიერ შერჩეული ტელეფონის ნომერი
პირადი ანგარიშის ნომერი

1. აბონენტი ადასტურებს, რომ მას გადაეცა ხელშეკრულება მისი დანართებითურთ (დანართი N1-„სატარიფო გეგმა“ და დანართი N2-„ძირითადი წესები და პირობები“),
რომლებიც წარმოადგენენ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს. (ნიმუშები განთავსებულია “კომპანიის” ვებ-გვერდზე: WWW. SILKNET.COM )
2. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის მისი ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს უვადოდ, მხარეთა მიერ მის შეწყვეტამდე.
3. აბონენტისთვის სილქნეტის EVDO უსადენო ინტერნეტის მომსახურებისთვის განკუთვნილი, #1 დანართით გათვალისწინებული ''ტექნიკური მოწყობილობის'' გადაცემა ხდება შესაბამისი
მიღება–ჩაბარების აქტის საფუძველზე.
4. ძირითადი და დამატებითი მომსახურების სახეების, ტარიფების, პირობების, მომსახურების შეზღუდვის/აღდგენის/შეწყვეტის და სხვა პირობების შესახებ ინფორმაციას აბონენტი
დამატებით შეიძლება გაეცნოს ვებ–გვერდზე: WWW. SILKNET.COM ან/და სატელეფონო ცხელ ხაზზე: 2 100 100.

/თარიღი /__________________
თუ წინამდებარე ხელშეკრულებას „აბონენტის“ მაგივრად ხელს აწერს აღნიშნულ მისამართზე მყოფი სხვა პირი, ნიშნავს, რომ ამ პირს გააჩნია სრული უფლებამოსილება „აბონენტისაგან“
ამ ხელშეკრულების ხელმოწერაზე. აღნიშნულ შემთხვევაში, მიეთითება ამ პირის:
სახელი და გვარი ______________________________________
პირადი # _______________________________

ხელშეკრულების ამ გვერდზე აღნიშნული ყველა ველი სავალდებულოა შესავსებად

დანართი 1.
1. სილქნეტის უსადენო ინტერნეტის სატარიფო გეგმა (ფასი მოცემულია ლარში და მოიცავს დღგ-ს)
უსადენო ინტერნეტი

ფასი/ ტარიფი
ლარში

EVDO მოდემის ღირებულება (აბონენტს გადაეცემა
საკუთრებაში)

65 ლარი

მოდემის ღირებულება მოიცავს ქსელში ჩართვის
ღირებულებას
მოდემის ღირებულება მოიცავს 500 მეგაბიტი ინტერნეტი
მომსახურების ტარიფი
1 მეგაბაიტის ღირებულება, 1 - 500 მეგაბაიტამდე

0.02 ლარი

1 მეგაბაიტის ღირებულება, 501 - 5000 მეგაბაიტამდე

0.015 ლარი

1 მეგაბაიტის ღირებულება, 5001 - მეგაბაიტიდან ზემოთ

0.01 ლარი

პარამეტრები
დაყოვნება (მილიწამი)
<400
2. მომსახურების ღირებულების გადახდის და აღდგენის პირობები: წინასწარი გადახდა, საავანსო გადახდის წესი (ნებისმიერი ოდენობის თანხის შეტანით).
3. მომსახურების შეზუდვა / აღდგენა / შეწყვეტა:

მომსახურების შეზღუდვა ხდება:
1.
ანგარიშზე თანხის ამოწურვისას;
2.
ყოველი თვის ორ რიცხვში, იმ შემთხვევაში, თუ წინა 2 (ორი) კალენდარულ თვეში არ მოხდება ანგარიშზე თანხის (არანაკლებ 5 ლარისა) შეტანა (მიუხედავად დადებითი ბალანსის
არებობისა).

მომსახურება წყდება მომსახურების შეზღუდვიდან 12 (თორმეტი) თვის გასვლის შემდეგ;

მომსახურების აღდგენისთვის „აბონენტი“ იხდის მომსახურების აღდგენის ღირებულებას – 30 (ოცდაათი) ლარს, ასევე ვალდებულია შეავსოს ანგარიში დადებით ბალანსამდე. ანგარიშზე
მინიმალური დადებითი ბალანსი უნდა შეადგენდეს 5 (ხუთი) ლარს.

Evdo მოდემი მოწყობილობის ყიდვიდან/გადაცემიდან 3 (სამი) სამუშაო დღის ვადაში, აბონენტს უფლება აქვს შეცვალოს ან დააბრუნოს მოდემი. მოდემის დაუზიანებელ მდგომარეობაში
დაბრუნებისას აბონენტს უბრუნდება მის მიერ მოდემის შეძენისას გადახდილი თანხა 10 (ათი) ლარის გამოკლებით, ასევე ანგარიშზე ავანსად ჩარიცხული თანხა, გახარჯული თანხის გამოკლებით.
ძირითადი და დამატებითი მომსახურების სახეების, ტარიფების, მომსახურების შეზღუდვის/აღდგენის/შეწყვეტის და სხვა პირობების შესახებ ინფორმაციას აბონენტი დამატებით შეიძლება გაეცნოს
''სილქნეტის'' ოფიციალურ ვებ–გვერდზე: WWW.SILKNET.COM , ''სილქნეტის '' სერვის–ცენტრებში ან/და სატელეფონო ცხელ ხაზზე: 2 100 100 .
„სილქნეტის“ წარმომადგენელი (სახელი და გვარი გარკვევით) __________________

„აბონენტი”

_________________

1

