მის: თბილისი, წინამძღვრიშვილის 95; ტელ: 2 100 100, ელ.ფოსტა: info@silknet.com
ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურების შესახებ ხელშეკრულება

სტანდარტული სააბონენტო ხელშეკრულება
სს ''სილქნეტის'' რეგიონალური უსადენო (WIFI) ინტერნეტით მომსახურების შესახებ

აბონენტის გვარი, სახელი

დაბადების თარიღი

პირადი N

რეგისტრაციის მისამართი

ფაქტიური მისამართი

ელ.ფოსტა/საკონტაქტო ნომერი/მობილურის

სააბონენტო პაკეტი

პირველი

სააბონენტო გადასახადი

სატარიფო გეგმა ეროვნულ ვალუტაში (ლარში)
მეორე

25

35

მესამე
50

აბონენტის პერსონალური კოდი
ვირტუალური ანგარიშის 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 უსადენო WiFI 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

„სილქნეტის“ წარმომადგენელი (სახელი და გვარი გარკვევით) __________________

„აბონენტი”

_________________
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მის: თბილისი, წინამძღვრიშვილის 95; ტელ: 2 100 100, ელ.ფოსტა: info@silknet.com
ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურების შესახებ ხელშეკრულება
დანართი 1.
მომსახურების ტარიფები (ფასები მოცემულია ლარში და მოიცავს დღგ-ს).
ფასი / ტარიფი
ლარში

მომსახურების დასახელება
სილქნეტის ინტერნეტი
მიმღები ანტენა მონტაჟით (აბონენტს გადაეცემა საკუთრებაში)

150

ინსტალაციის დამატებით ი ღირებულება
ყოველ დახარჯულ 1 მეტრ ქსელის კაბელზე

1

დამატებით ტექნიკური მოწყობილობა
WiFi მოდემის რეალიზაციის ღირებულება (აბონენტს გადაეცემა
საკუთრებაში)

65

მომსახურების აღდგენა
მომსახურების აღდგენის ღირებულება

20

მომსახურების დროებით შეჩერების ყოველთვიური ღირებულება

5

სააბონენტო პაკეტები
ფასი
სიჩქარე

პაკეტი 1

პაკეტი 2

პაკეტი 3

25 ლარი

35 ლარი

50 ლარი

1 მბ/წმ

3 მბ/წმ

5 მბ/წმ

1

3

5

0.8

2.4

4

მაქსიმალური სიჩქარე (მბ/წმ)
ფაქტობრივად ხელმისაწვდომი
სიჩქარე (მბ/წმ)
მინიმალური სიჩქარე (მბ/წმ)

0.2

0.6

1

დაყოვნება (მილიწამი)

<400

<400

<400

ჯიტერი (მილიწამი)

<50

<50

<50

დაკარგული პაკეტების
კოეფიციენტი (%)

<3

<3

<3

1. ინსტალაციის ერთჯერადი გადასახადის და პირველი თვის სააბონენტო გადასახდელის გადახდა ხდება წინასწარ, ინსტალაციამდე.
2. სააბონენტო გადასახდელის გადახდის პირობა: წინასწარი გადახდა.
3. მომსახურების შეზღუდვის/შეწყვეტის პირობები:
3.1. „ხელშეკრულებით“ გათვალისწინებული ინტერნეტ-მომსახურება იზღუდება, თუ საანგარიშო თვეში, „აბონენტმა“ წინასწარ გადახდილი თანხა სრულად გახარჯა და არ ექნება გადახდილი
შესაბამისი მომსახურების პაკეტით გათვალისწინებული მინიმალური სააბონენტო თანხა.
3.2. იმ შემთხვევაში, თუ „აბონენტი“, მომსახურების შეზღუდვიდან არასრული 7 (შვიდი) თვის განმავლობაში (შეზღუდვიდან თვის ბოლომდე პერიოდს დამატებული სრული 6 (ექვსი) თვე) არ
გადაიხდის სააბონენტო თანხას და ამავე პერიოდზე არ გამოიყენებს მომსახურების დროებით შეჩერების უფლებას, აღნიშნული ვადის ამოწურვისას ხელშეკრულება შეწყდება.
3.3. „ხელშეკრულებით“ გათვალისწინებული ინტერნეტ მომსახურების შეზღუდვის მიუხედავად, „აბონენტს“ აქვს შესაძლებლობა ისარგებლოს შემდეგი ინტერნეტ საიტებით: https://my.silknet.com;
https://efts.georgiancard.ge/ https://www.mypay.ge; https://www.smartivi.ge/; https://www.unipay.ge/; http://www.pay.ge; http://www.silknet.com; http://www.100100.ge; http://www.ipay.ge; http://www.ibank.ge;
https://tbconline.ge; http://www.mybank.ge; http://www.lb.ge; http://online.procreditbank.ge; http://www.bankonline.ge; http://www.ebanking.ge; http://www.ibta.ge; https://expressonline.ge/; https://www.paybox.ge .
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”

_________________
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