Индивидуален Договор
за предоставяне на електронни съобщителни услуги

Номер на договор:
Влиза в сила от ....../......./.........г.

/съобразен с изискванията на общи изисквания при осъществяване на обществени
електронни съобщения /бр. 54 от 15.07.2016 г., в сила от 15.07.2016 г./

Данни на ОПЕРАТОР:
Име Оператор:
НЮ ДРИЙМ ТИ ВИ ООД
Адрес на управление и регистрация:

Данни на КЛИЕНТ:
Име, презиме, фамилия
Компания (попълва се, ако клиентът е юридическо лице или ЕТ)

гр.София 1113,жк.Изгрев ,ул.Незабрава ,бл.315 ,ап.49

МОЛ:

ЕИК:
BG202687470

Димитър Ганчев

IBAN:

ЕГН:

ЕИК : (за юридическо лице или ЕТ)

N: на л.к. ,дата на издаване

MOЛ: (за юридическо лице или ЕТ)

BG94UNCR70001521242200

Банка :

Адрес - лична карта/регистрация(за юридическо лице или ЕТ)

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

тел. за контакти:

тел.за поддръжка

024018003

Град /село :

Област:

024018003

факс:

Моб.тел. за поддръжка:

Телефон:

Мобилен телефон:

e-mail:

e-mail за поддръжка:

Факс:

e-mail:

office@newdream.tv

office@newdream.tv

Адрес на предоставяне на услуга:
Град, код:

Адрес:
Услуги
Телевизионна услуга
Използвана
технология

IPTV

Име на услугата:

New Dream TV 11
Едновременното ползване на услугата Интернет и услугата
Интерактивна телевизия може да доведе до намаляване
на скоростта на достъп до интернет с до 20 Mbps, което
намаляване да доведе до по-бавно зареждане на сайтове,
забавяне или прекъсване на стрийминг на музика в
сайтове като YouTube, забавяне при ползването на видео
разговори през приложения като Skype, Viber и др.
IPTV се предоставя локално(само в мрежата на
ОПЕРАТОРА).
Услугата е предплатена и включва период от 30 дни от
датата на плащане с включен в цената 1(STB), като за
всеки следващ след първия, се доплаща допълнителна
месечна такса от 5.00 лв. / мес.
Брой допълнителни приемници
…………бр.

Област:

Приложения към договора
Общи Условия и ценова листа за електронни съобщителни услуги
Приемо – предавателен протокол за STB у-ва
Срок на договора:

Настоящият договор има първоначален срок от 1 (един)
месец. Срок до ......../.................../.............г. След неговото
изтичане, договорът автоматично става безсрочен и е
валиден за неограничен срок от време, като
прекратяването му става с едномесечно предизвестие от
всяка от страните. Страните могат да правят изменения и
допълнения на договорите само с допълнителни писмени
споразумения, които стават неразделна част от
подписания между тях договор. При прекратяване на
договора потребителят е длъжен да върне или заплати
стойността на предоставените му далекосъобщителни
устройства по пазарни цени към момента на прекратяване.

Място за полагане подписа на абоната:
При над 3 устройства се сключва допълнителен договор.
______________________________________________________________
Преди да положите Вашия подпис, моля да прочетете внимателно
Месечна абонаментна такса:
………………………….. лв.
настоящият договор, както и приложимите общи условия на предприятието.
Словом:...................................................................................
Допълнителни условия:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

С подписването на този договор, абонатът декларира, че е предоставил информация за себе си, представляваща лични данни по смисъла на ЗЗЛД, доброволно и че е
съгласен личните му данни да бъдат обработвани за нуждите на настоящия договор и извън целите на чл 249, ал. 1 ЗЕС. Подпис на абоната:........................................
Не желая да получавам детайлизирани сметки. Подпис на абоната:........................................
Желая да получавам информация за нови услуги, промоции и продукти на доставчика съгласно чл. 261 ЗЕС. Подпис на абоната:.............
Съгласен съм настоящият договор да влезе в сила ВЕДНАГА. Подпис на абоната:........................................
Настоящият договор се сключва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, при условията и в съответствие с Общите условия на оператора за
предоставяене на електронни съобщителни услуги, актуални към датата на подписване на този договор и публикувани на адрес: ..................Подписвайки настоящия
договор Клиентът по него декларира, че е запознат и приема Общите условия на оператора. За всички неуредени в този договор въпроси, се прилагат съответните
Общи условия на Оператора. При противоречие между настоящия договор и Общите условия предимство имат клаузите, уговорени в този договор.
Давам моето съгласие за обработване на дадените от мен в този договор лични данни, съобразно чл. 7 от Регламент 2016/679 на ЕП и Съвета на Европа.
Информиран съм, че по всяко време мога да оттегля съгласието си за предоставяне на конкретни лични данни, както и за правото ми да бъда „забравен”
(след подаване на декларация да бъда „забравен“ информацията с горепосочените лични данни ще бъде изтрита от базата данни на фирмата, както и всички
несчетоводни документи, свързани с мен ще бъдат унищожени). Подпис на абоната:........................................

Място и дата на подписване:

Оператор (представител):
(подпис)

