УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА АБОНАТ
СЪГЛАСНО ЧЛ.260, АЛ.2 И ЧЛ.260а, АЛ.1 ОТ ЗЕС
1. Настоящите Условия регламентират, реда за регистрация на крайните потребители и
абонати на електронни съобщителни услуги на „ВАРНА НЕТ” ООД, наричани по-долу
"АБОНАТИ", за получаване на онлайн достъп до документите по ЧЛ.260, АЛ.2 И
ЧЛ.260а,АЛ.1 ОТ ЗЕС.
2. „ВАРНА НЕТ” ООД с адрес на управление гр. Варна, ул."Цар Симеон I №25, ет.6, офис
601, идентификационен номер BG103779020, представлявана и управлявана от Живко Янов –
Управител е предприятие, което има право да предоставя интернет фиксиранна телефонна
услуга, притежаващо Удостоверение №217-05085/19.01.2004г. и Разрешение №
00684/3.07.2008г. за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс-номера,
издадени от Комисия за регулиране на съобщенията, наричана за краткост ОПЕРАТОР.
3. С подписването на индивидуалния договор и заявяване на услугите „АБОНАТ“ изразява
съгласието и желанието си за регистрация в системата на ОПЕРАТОРА да получава
детайлизирана справка за ползваните услуги съгласно чл.260 ал.2 от Закона за електронните
съобщения и подробна писмена информация за ползваните услуги съгласно чл. 260а от
Закона за електронните съобщения, както и месечни електронни фактури в електронен вид на
уеб адрес https:.//my.varna.net
4. След рагистрация в системата на ОПЕРАТОРА, "АБОНАТЪТ" получава достъп
посредством IP-адрес на ползваните услуги и/или потребителско име и парола.
5. Информацията и онлайн достъпа до документите по ЧЛ.260, АЛ.2 И ЧЛ.260а, АЛ.1 ОТ
ЗЕС се активират считано от датата на инсталация на заявената услуга от „АБОНАТА“.
6. Информацията и онлайн достъпа до документите по ЧЛ.260, АЛ.2 И ЧЛ.260а, АЛ.1 ОТ
ЗЕС се актуализират ежемесечно и "АБОНАТА" текущо получава ежемесечна информация за
текущия месец посредством системата на ОПЕРАТОРА.
7. С прекратяване ползването на услуги и/или при временно спиране на услугите, онлайн
достъпът до документите по ЧЛ.260, АЛ.2 И ЧЛ.260а, АЛ.1 ОТ ЗЕС се ограничава до датата
на възстановяване на ползването на услугите.
8.При липса на изявено съгласие в договора на АБОНАТА, то същия може да заяви
съгласието си за получаване на документите посредством онлай система с приложеното към
настоящите условия и ред „ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
НА АБОНАТ СЪГЛАСНО ЧЛ.260, АЛ. 2 И ЧЛ.260а, АЛ.1 ОТ ЗЕС"
към Договор ..........................между „Варна Нет“ ООД
и ......................................................, сключен на ..............
Днес, ............... 20.....г.
ПОТРЕБИТЕЛЯ, в качеството му на:
страна



физическо лице



едноличен търговец



юридическо лице – от друга

Трите имена: управител / пълномощник / физическо Търговска регистрация: наименование: лице:
....................................................................................
...................................................................................
Седалище: гр....................
, ж.к.
ЕГН: ....................................
Л.К №:
............................
....................................

ул. ....................................................................

Адрес: гр........................

, ж.к.

№

......

....................................
вх. ......
ул. ....................................................................

......
вх. ...........

, ет. ......., офис. ..........ф.д. № ….…./ ......…г.

№
...................съд. Булстат.............................

, ет. ..........., ап. ...........

Заявява:

С настоящото заявление ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява желанието си да получава онлайн достъп
до документите по ЧЛ.260, АЛ.2 И ЧЛ.260а, АЛ.1 ОТ ЗЕС.
С полагане на подписа си ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с " УСЛОВИЯ И РЕД
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА АБОНАТ СЪГЛАСНО ЧЛ.260, АЛ.2 И ЧЛ.260а, АЛ.1 ОТ ЗЕС" и
ги приема.
Ползвани услуги:


IP адрес: ...............................................
номер:....................................................

Интернет

Телефонен пост –



Телевизия
Подпис на клиента

Подпис на представителя на "Варна Нет“ ООД

Име:..................................................................................

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ:.............................................

(попълва се саморъчно)
Дата: ............................

Подпис:

.....................................

Заявката е приета от:.............................................

Дата: ..............................

Подпис:

Подпис:.................................

