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დანართი N-1ქ. __________

___ __ _______________

2020 წელი

აბონენტი (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, საკონტაქტო ნომერი, ელ. ფოსტა):
_____________________________________________________________________________________________________
ადასტურებს, რომ ეთანხმება ქვემოთმოცემულ „აქციის“ პირობებს:

აქციების დასახელება : ''სილქსატი'' 50% ფასდაკლებით'' და ''სილქ სატ +'' (აბონენტი ირჩევს ერთ-ერთს)
1. აქციის პირობები:
აქციის ''სილქსატ +'' (შემდგომში ''აქცია'') ფარგლებში ''სილქნეტის'' თანამგზავრული სატელევიზიო მომსახურების აბონენტს შესაძლებლობა
აქვს, დარეგისტრირდეს აქციაზე "სილქსატ + " და აქაციის ფარგლებში მიიღოს ქვემოთ ჩამოთვილილი მომსახურება/ები ერთ-ერთი შემდეგი
პირობით (არჩევანის შესაბამისად):
{O1}
{O2}

2.

16 ლარი - მომსახურება ''სილქსატი'' 50% ფასდაკლები
18 ლარი -მომსახურება ''ჯეოსელი'' (მის მიერ მითითებულ 2 (ორ) მობილურ ნომერზე) და მომსახურება
''სილქსატის" - სპეციალური
პირობებით; ამ შემთხვევაში, მომსახურება ''ჯეოსელის'' პაკეტის ღირებულება
დაირიცხება ''სილქსატის'' სატელევიზიო მომსახურების სააბონენტო ანგარიშზე.

ვადები:
2.1. აქციის მოქმედების ვადა - 2 (ორი) წელი,
2.2. აქციაზე რეგისტრაციის ვადა - 2020 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით;
2.3. აქციის პირობით ფიქსირებული მომსახურებების ინსტალაციის ვადა - 2021 წლის 31 მარტის ჩათვლით.

3.

აქციაშია მონაწილე აბონენტები/პაკეტები:
3.1 აქცია ვრცელდება შემდეგი კატეგორიის აბონენტებზე:
''სილქნეტის'' თანამგზავრული სატელევიზიო მომსახურებების ფიზიკური პირი აბონენტები; ''სილქნეტის'' სატელევიზიო
მომსახურებების სააბონენტო ანგარიშის მფლობელ აბონენტს უფლება აქვს "სილქსატ +" აქციაში ჩართოს მომსახურება "ჯეოსელის"
ფიზიკური პირი აბონენტები.
3.2. აქციაში მონაწილეობს შემდეგი პაკეტები:
•

''სილქსატ +" აქციის N1 სატარიფო გეგმაში მონაწილეობს: სატელევიზიო მომსახურება ''სილქსატის'' ''პაკეტი 1'',

•

ხოლო აქციის N2 სატარიფო გეგმაში - სატელევიზიო მომსახურება ''სილქსატის'' ''პაკეტი 1'' და მობილური მომსახურების პაკეტი
"მეტი M".
4. აქციის პირობები:
4.1. "სილქსატ+" აქციით, სილქნეტის ერთი სააბონენტო ანგარიშის ფარგლებში, სილქნეტის ფიქსირებული მომსახურებების
ანგარიშის მფლობელის მიერ შესაძლებელია მომსახურება ''ჯეოსელის''

არაუმეტეს 2 (ორი) ნომრის ჩართვა. "სილქსატ +"

შეთავაზებით განსაზღვრული სპეციალური ფასის ფარგლებში სილქნეტის ფიქსირებული ქსელის აბონენტმა უნდა ჩართოს
მინიმუმ ერთი ''ჯეოსელის'' ნომერი;

პაკეტით გათვალისწიენბული ნომრების ზემოთ აბონენტს შეუძლია შეთავაზების

ანგარიშზე ჩართოს შეთავაზებით განსაზღვრული ნომრების დასაშვებ რაოდენობაზე მეტი მობილური ნომერი (არაუმეტეს 3
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ნომრისა), რომლის ღირებულებაც, წინამდებარე აქციის სატარიფო გეგმის შესაბამსიად, დამატებით დაირიცხება ''სილქსატის''
სატელევიზიო მომსახურების ანგარიშზე;
4.2. "სილქსატ +" აქციაში ჩართული მომსახურება ''ჯეოსელის'' პაკეტის აქტივაცია ხდება კალენდარული თვის 1 რიცხვში, თუ
არ არის გადახდის პირობა დარღვეული; თუ დავალიანება არ არის გადახდილი, შეიზღუდება პაკეტით გათვალისწინებული
ულიმიტო სასაუბრო დრო შიდა ქსელში და ულიმიტო სმს- ებით სარგებლობა;
4.3. აქციაში ჩართულ ''ჯეოსელის'' აბონენტს შეუძლია მის ნომერზე დამატებით შეიძინოს მომსახურება ''ჯეოსელის'' სხვა
დამატებითი სერვისები სტანდარტულ ფასად, რომლის

ანგარიშსწორებას აბონენტი განახორციელებს მომსახურება

''ჯეოსელის'' შესაბამის ანგარიშზე;
4.4. აქციიდან ''ჯეოსელის'' ნომრის გასვლისას, აქციით მოსარგებლე პირს შეუნარჩუნდება ''სილქსატის'' ის სატელევიზიო
პაკეტი, რაც ჰქონდა ნომრის აქციიდან გასვლის მომენტში, ხოლო მომსახურება ''ჯეოსელის'' ნომერზე/ნომრებზე აღარ მოხდება
პაკეტის მომდევნო აქტივაცია და როგორც მომსახურება ''ჯეოსელის'' აბონენტი, ისარგებლებს ჯეოსელის ნომერზე მოქმედი
სტანდარტული ტარიფებით. აქციიდან ჯეოსელის ნომრის გაუქმების შესახებ მოთხოვნის დაფიქსირება ხდება კალენდარული
თვის ნებისმიერ დროს, ხოლო მოთხოვნის საფუძველზე ნომრის გათიშვა ხდება მომდევნო კალენდარული თვის 1 რიცხვში;
4.5. აქციიდან გასვლა/ აქციაში

შემავალი მომსახურებ(ებ)ის გაუქმება

კალენდარული თვის განმავლობაში არ არის

შეზღუდული;
4.6. ''სილქსატის'' მომსახურება, აქციაზე რეგისტრაციისას უნდა იყოს აქტიური (მათ შორის მომსახურებები არ უნდა იყოს
დროებით შეჩერებული);
4.7. როგორც აქციაში ჯეოსელის ნომრ(ებ)ის პირველად

რეგისტრაციისას,

ასევე ყოველ მომდევნო ჯეოსელის პაკეტის

აქტივაციისას მოწმდება ჯეოსელის ნომრის სტატუსი (error კოდები), რა დროსაც მოწმდება, შესაძლებელია თუ არა ჯეოსელის
ნომერზე შეთავაზებით გათვალისწინებული პაკეტის აქტივაცია;

error კოდის შემთხვევაში ჯეოსელის ნომერი გაითიშოს

შეთავაზებიდან; იმ შემთხვევაში, თუ არცერთი ნომერი არ რჩება ანგარიშზე აქციაში ჩართული მოხდეს სტანდარტულად ცალკე
მდგომი სილქსატის სატელევიზიო მომსახურების გააქტიურება შესაბამისი პირობებით და ტარიფებით;
4.8. აქციაში ''ჯეოსელის'' ნომრის ჩართვა/ამოღება შეუძლია ''სილქსატის'' აბონენტს სტანდარტული იდენტიფიცირების გავლის
შემდეგ, ნომრის მფლობელის თანხმობის გარეშე.

ნომრის გაუქმება მოხდება მოთხოვნის დაფიქსირებიდან მომდევნო

კალენდარული თვის 1 რიცხვში; შეზღუდულია ნომრის ამოღება ჯეოსელის მფლობელის მიერ ussd კოდით;
4.9. აქციიდან ''ჯეოსელის'' ნომრის ამოღების შემთხვევაში, ''ჯეოსელის'' აბონენტი ისარგებლებს ნომერზე გააქტიურებული
ინტერნეტ ბონუსით პაკეტის ვადის ამოწურვამდე; თუ შეთავაზებიდან ნომრის/ების ამოღების შემდეგ სილქნეტის სააბონენტო
ანგარიშზე აღარ რჩება მიბმული ჯეოსელის არც ერთი სატელეფონო ნომერი, მოხდება აქციის გაუქმება და სილქნეტის
ანგარიშზე გააქტიურებული რჩება მხოლოდ სილქსატის სატელევიზიო მომსახურება და აბონენტს დაერიცხება ამ
მომსახურების სტანდარტული ტარიფი;
4.10. ''სილქნეტის'' მომსახურების მიღების მსურველი პირის შეთავაზებაზე რეგისტრაციის შემთხვევაში, რეგისტარციიდან
მომსახურებების ინსტალაციამდე პერიოდში, აქციის ფარგლებში სილქნეტის ანგარიშზე მიბმული ჯეოსელის ნომერი ვერ
დარეგისტრირდება სილქსატის სხვა ანგარიშის ნომერზე;
4.11. აქციაზე რეგისტრაციის მომენტიდან აქციაში ჩართვამდე პერიოდში შესაძლებელია ჯეოსელის ნომრის შეცვლა (ასევე არ
არის შეზღუდული ამ პერიოდში ნომრის/ების შეცვლის რაოდენობა);
4.12. აქციაში ჩართვისას, გარდა პირველისა, მომსახურება ''ჯეოსელის'' ყოველი შემდეგი პაკეტის აქტივაცია მოხდება ყოველი
კალენდარული თვის 1 რიცხვში;
4.13. იმ შემთხვევაში, თუ შეთავაზების ანგარიშზე ჩართულია ორი ნომერი და აბონენტი ამატებს მესამე და მომდევნო ნომერს,
თანხის

დარიცხვა

მოხდება

შეთავაზებაში

ჩართვისთანავე;

ხოლო

აქტივაციისთანავე, სტანდარტულად (კალენდარული თვის 1 რიცხვში);

ყოველი

მომდევნო

პაკეტის

აქტივაციისას

-
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4.14. დავალიანების გადაუხდელობის გამო, მომსახურება ''სილქსატის'' შეზღუდვა გამოიწვევს ''ჯეოსელის'' მობილურ
ულიმიტო შიდა ქსელში სასაუბრო დროის შეზღუდვას და

''ჯეოსელის'' ნომერზე პაკეტის გააქტიურება აღარ მოხდება.

''ჯეოსელის'' პაკეტი ავტომატურად გააქტიურდება სილქსატის ანგარიშზე რიცხული დავალიანების

დაფარვისთანავე;

დავალიანების დაფარვისთანავე მომსახურება ''სილქსატთან'' ერთად გააქტიურდება შეთავაზებაში ჩართული ''ჯეოსელის''
ნომრები;
4.15. მომსახურება ''სილქსაქტის'' დროებით შეჩერებისათვის აბონენტი უნდა გავიდეს აქციიდან (რა დროსაც მომსახურება
''ჯეოსელის'' ყველა ნომერზე გაუქმდება აქცია "სილქსატ +") და შემდეგ შეძლებს ისრაგებლოს დროებით შეჩერების
მომსახურებით;
4.16. აქციის ფარგლებში სილქნეტის მომსახურება ''სილქსატის'' ინსტალაციისას მოქმედებს ინსტალაციის დროისთვის მოქმედი
ინსტალაციის სტანდარტული ტარიფი;
4.17. მომსახურება ''სილქსატის'' აბონენტის მხრიდან მომსახურება ''ჯეოსელის'' ნომრის ცვლილება ხდება ნომრის ''სილქსატ+''
აქციიდან ამოღებით და ახლის ჩართვით. ახალ ნომერზე პაკეტის გააქტიურება მოხდება ნომრის ცვლილების და შესაბამისი
მოთხოვნის დაფიქსირებისთანავე; მომსახურება ''ჯეოსელის'' ნომრის ცვლილება/ნომრის აქციაში დამატების რაოდენობა
კალენდარული თვის განმავლობაში არ არის შეზღუდული;
4.18. აქციაში ჩართული მომსახურება ''ჯეოსელის'' ნომრის გაუქმება/გადაპორტირება ხდება სტანდარტული პროცედურების
დაცვით;
4.19. ''სილქსატ+'' აქციაში ჩართული მომსახურება ''სილქსატის'' გაუქმება ხდება ''სილქნეტის'' ფიქსირებული მომსახურების
გაუქმების სტანდარტული პროცედურით. ამ შემთხვევაში ავტომატურად მოხდება ''სილქსატ+'' აქციის გაუქმება.
აქციის სატარიფო გეგმა N1
მომსახურების დასახელება

აქციის ტარიფი (ლარში)

სატელევიზიო მომსახურება "სილქსატი"
პაკეტი 1
აქციის სატარიფო გეგმა N2
მომსახურების დასახელება
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აქციის ტარიფი (ლარში)

სატელევიზიო მომსახურება "სილქსატი" პაკეტი
1
მობილური სერვისი, ჯეოსელის პაკეტი მეტი "M"
(ტარიფის ფარგლებში შესაძლებელია მაქსიმუმ 2
მობილური ნომრის ჩართვა)

ინტერნეტი

უსასრულო შიდა
ქსელში
700 მბ ინტერნეტი

სმს

ულიმიტო სმს

შეთავაზებით განსაზღვრული ტარიფის
ფარლგებში ჩართული ნომრების რაოდენობა

2 ნომერი

სასაუბრო დრო

ჯამური ყოველთვიური ღირებულება

18

შეთავაზების პაკეტში შემავალი 2 ჯეოსელის ნომრის ზემოთ, ყოველმომდევნო ჯეოსელის
ნომერზე პაკეტის ღირებულება (მაქსიმუმ 3 ნომერი)
პაკეტი "მეტი M"

2

მის: თბილისი, წინამძღვრიშვილის 95.
ხელშეკრულება სატელეფონო მომსახურების გაწევის შესახებ № {DN} - “{DD}” {DM} {YEAR} წ.

დანართი N-2ქ. __________

_____ _______________

2020 წელი

აბონენტი (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, საკონტაქტო ნომერი, ელ. ფოსტა):

_____________________________________________________________________________________________________
ადასტურებს, რომ ეთანხმება ქვემოთმოცემულ „აქციის“ პირობებს:

აქციის დასახელება : ''სილქსატი 50% ფასდაკლებით'' და ''სილქსატ +'' 3 თვე 50% ფასდაკლებით
აქციის პირობები:
1.

აქციის „სილქსატი 50% ფასდაკლებით“ და „სილქსატ +“ 3 (სამი) თვე 50 %-იანი ფასდაკლებით “ (შემდგომში ''აქცია'') ფარგლებში ''სილქნეტის''

თანამგზავრული სატელევიზიო მომსახურების აბონენტები, რომლებიც მომსახურება "სილქსატზე" დარეგისტრირდებიან 2019 წლის 15 ოქტომბრიდან 2020
წლის 1 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდში და რომლებიც ამავდროულად 2020 წლის 1 ნოემბრის ჩათვლით პერიოდში ჩაერთვებიან (მოხდება მომსახურების
ინსტალაცია) ''სილქსატის'' სატელევიზიო მომსახურებაზე არსებულ აქციებში (''სილსაქტი 50% ფასდაკლებით'' და ''სილქსატ +'') 16 ან 18 ლარიანი პაკეტით,
შერჩეულ სააბონენტო პაკეტს მიიღებენ 50% იანი ფასდაკლებით - აქციაში ჩართვის დღიდან არასრული 3 თვის (ჩართვის დღიდან თვის ბოლომდე პერიოდს
დამატებული სრული 2 თვე) განმავლობაში.
2.

აღნიშნული პერიოდის ამოწურვის შემდეგ, აბონენტებს დაერიცხებათ შერჩეული პაკეტის შესაბამისი ღირებულება (16 ან 18 ლარი) - ''სილქსატი''

50% ფასდაკლებით'' და ''სილქ სატ +'' აქციით განსაზღვრული ვადის ამოწურვამდე,
3.

აქცია არ ვრცელდება მომსახურება "სილქსატის" მიმღებ აბონენტებზე, რომლებიც სარგებლობენ ან აქციის გაშვების თარიღამდე დარეგისტრირდნენ

(და აქციის არ მომხდარა ინსტალაცია) ერთ-ერთ ი აქციის - ''სილქსატი'' 50% ფასდაკლებით'' ან ''სილქ სატ +'' პირობებით.
4.

1-ლი პუნქტით განსაზღვრულ აბონენტებს, შერჩეული სატარიფო გეგმა (16 ან 18 ლარიანი) გაუაქტირუდებათ 50 % იანი ფასდაკლებით.

5.

აქციის მოქმედების პერიოდი განისაზღვრება აქციის პირობით რეგისტრირებული სატელევიზიო მომსახურების ინსტალაციიდან არასრული 3 თვის

ვადით (სერვისის ინსტალაციიდან თვის ბოლომდე პერიოდს დამატებული სრული 2 თვე).
6.

იმ შემთხვევაში, თუ აბონენტი სარგებლობს "სილქსატ +" აქციის პაკეტით (18 ლარიანი პაკეტი - ''სილქსატი''+''ჯეოსელი'') და აუქმებს ჯეოსელის

ნომერს/ებს, ისე რომ მომსახურების ანგარიშზე რჩება მხოლოდ სატელევიზიო მომსახურება, არ შეიზღუდება აქციის პირობები მისი მოქმედების ვადის
ამოწურვამდე.
7.

იმ შემთხვევაში, თუ წინამდებარე აქციით მოსარგებლე აბონენტი იმატებს ''ჯეოსელის'' ნომერს/ებს და ერთვება "სილქსატ +" აქციაში (18 ლარიანი

პაკეტით), არ შეიზღუდება აქციის პირობები მისი მოქმედების ვადის ამოწურვამდე.
8.

წინამდებარე აქციის მოქმედების პერიოდის ამოწურვის შემდეგ, აბონენტებს შეუნარჩუნდებათ "სილქსატი 50 %-იანი ფასდაკლებით" და "სილქსატ +"

აქციის პირობები და ტარიფები ამავე აქციების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე ( "სილქსატი 50 %-იანი ფასდაკლებით" (16 ლარიანი პაკეტით) და "სილქსატ +"
(18 ლარიანი პაკეტით) აქციების მოქმედების ვადის ათვლა ხდება აღნიშნული აქციების გააქტიურების დღიდან).
9.

იმ შემთხვევაში, თუ წინამდებარე აქციით მოსარგებლე აბონენტი იმატებს მომსახურება ''ჯეოსელის'' ნომერს და ერთვება "სილქსატ +" აქციაში, არ

შეიზღუდება აქციის პირობები მისი მოქმედების ვადის ამოწურვამდე.
10.

50 %-იანი ფასდაკლებით პაკეტის მიწოდების პირობა არ ვრცელდება "სილქსატ +" პაკეტით გათვალისწინებულ მომსახურება ''ჯეოსელის'' 2 ნომრის

ზემოთ ნომრებზე;
11.

აქციის მოქმედების პერიოდში, არ არის შეზღუდული სატელევიზიო მომსახურების დროებით შეჩერების შესაძლებლობა. დროებით შეჩერებისას

მოქმედებს დროებით შეჩერების სტანდარტული პირობები; დროებით შეჩერების შემთხვევაში, აქციის მოქმედების პერიოდის ათვლა არ წყდება და არ
ექვემდებარება ცვლილებას.

„სილქნეტის“ წარმომადგენელი ______________

აბონენტი __________________

