Договор №............... / ............... г.
„ГП-НЕТ ”ЕООД, ЕИК 202914701, седалище и адрес на управление: с. Гърмен,
ул. „Първа” № 35А, представлявано от Управител Марияна Атанасова Петрелийска, чрез пълномощника Георги
Тодоров Петрелийски, упълномощен с пълномощно от дата19.01.2022 г., наричано за краткост Доставчик от една
страна,
и от друга страна
................................................с ЕГН ......................., л.к. № .................../.................... г. от МВР ................... с постоянен
адрес ..................................................................................... , наричан за краткост Абонат.
Сключиха настоящия Договор за достъп до интернет, съгласно Общите условия
Услугите по настоящия Договор и Приложенията към него се активират чрез подписване на двустранен
Приемо-предавателен протокол за активиране на услугите, отделен за всяка точка от Приложения №1.
Параметрите на всяка отделна точка са описани в Приложение №1, а активността на услугите са
конкретизирани в Приложението за Активност на услугите, неразделна част от Договора.
С подписване на договора Абонатът декларира, че е запознат със съдържанието на Общите условия преди
сключване на настоящия договор, че се съгласява с тях и се задължава да ги спазва.

В случаи на временни прекъсвания в ползването на услугата поради технически причини,
при влошено качество на сигнала или други събития, довели до ползване на услугата при
параметри, различни от посочените в Приложение № 1, Доставчикът може по
индивидуална преценка за всеки абонат, да предостави като компенсация допълнителни
безплатни дни за ползване на услугата, които от своя страна да променят съответно и
падежната дата на Приложение № 1.
Всички допълнения и изменения в настоящия договор се извършват със съгласието на
двете страни в писмената форма.
Абонатът може да прекрати едностранно договора след заплащане на дължимите суми
за неспазения срок на договора спрямо приложенията.
Договорът може да бъде прекратен само и единствено след подаване на едномесечно
писмено заявление от страна на абоната. Същият може да бъде прекратен и едностранно в
случай на промяна в общите условия към Договора, без санкции, в срок до един месец след
влизането им в сила, освен когато измененията не засягат услугите, ползвани от абоната.
Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.
Дата на подписване: ........................... г.

Доставчик: . . . . . . . . . . . . .
/Георги Петрелийски/

Абонат:
/......................................................./

(място за полагане на подписа на абоната)
Преди да положите Вашия подпис, моля да
прочетете внимателно настоящия договор,
както и приложимите общи условия на
предприятието.

Абонатът се съгласява данните за единния
му граждански номер да бъдат
предоставени от Доставчика на трети лица
с цел изготвяне на кредитна оценка и/или
събиране на вземания, дължими по
договори за услуги с Доставчика.

Абонатът заявява, че е съгласен данните
му да бъдат ползвани от Доставчика за
изпращане на
съобщения за маркетинг и реклама от
трети лица, в това число за продукти и/или
услуги на трети лица.

Дата на подписване: ................ г.

(място за полагане на
подписа на абоната)

(място за полагане на
подписа на абоната)

Преди да положите Вашия
подпис, моля да прочетете
внимателно настоящия
договор, както и
приложимите общи
условия на
предприятието.

Преди да положите Вашия
подпис, моля да прочетете
внимателно настоящия
договор, както и
приложимите общи
условия на
предприятието.

Доставчик: ................................
/Георги Петрелийски/

Абонат:……………………………
/........................................../

ДЕКЛАРАЦИЯ
в съответствие с чл.4, ал.1, т.2 от Закона за защита на личните данни

от ................................................
с ЕГН ....................., л.к. № ....................
издадена на .................. от МВР ..............
с постоянен адрес: ......................................................

1. Декларирам, че ми е предоставена информацията по чл.19, ал.1 от ЗЗЛД;
2. Давам съгласие личните ми данни да бъдат обработвани по смисъла на §1, т.5 от Допълнителните разпоредби на
ЗЗЛД във връзка с обслужването и събирането на дължимите от мен такси по Договор №
........................../ ....................... г.
3. Давам съгласие личните ми данни да бъдат предоставяни, заедно с информация за задълженията ми по договора, на
трети лица и да бъдат обработвани от тях за нуждите на управление и събиране на вземанията и за други цели;
4. Давам съгласие „ГП-НЕТ” ЕООД да изисква и да получава мои лични данни от информационните масиви на
други администратори на лични данни;

Дата ………...г.
с: Гърмен

Абонат:
/.................................................../

(място за полагане на подписа на абоната)
Преди да положите Вашия подпис, моля да
прочетете внимателно настоящия договор,
както и приложимите общи условия на
предприятието.

Приложение № 1
Сключено на дата............. г.
Към договор №................/ .............. г.
Сключен между "ГП-НЕТ" Е ООД и ...............................................................
УСЛУГА №...............
Параметри
1
2
3
4
5

6

7

Преносна среда, осигурена от Доставчика
Потребителско име/IP address
Цена
Услуга/Параметри
.............................

Оптичен кабел
……………………………
Абонаментен №: ..........
00.00 лв.
Български ......... ..mbit's
Международен ...... ….mbit's
Входящ:Изходящ .............

Начална дата на приложението: .....
Крайна дата на приложението: ......
Дата на падежа: ........... число

Срок на валидност
.....месеца
Брой изрязвания за срока на валидност

2 или 3

Изрязване на период
/CUT /
През срока на действие на настоящия договор Абонатът има право едностранно, чрез заявление, отправено
до Доставчика преди дата на падежа и след 3-та платена вноска, да пропусне плащане на посочена от него
вноска /респ. да преустанови временно ползването на Услугата/ от горепосочения абонаментен план, като
запази крайния срок на настоящия договор. Посочената вноска става недължима за плащане от Абоната. За
периода, за който е дължима вноската, Абонатът не ползва Услугата.

На основание сключване на настоящия договор и приемо предавателен-протокол, неразделна част от него, на
Абоната се предоставя необходимото за ползването на услугата оборудване /optical-network-terminal/, като
същото остава собственост на Доставчика. По отношение на същото Абонатът има задължение за отговорно
8 пазене и е длъжен в 5 /пет/ дневен срок след изтичане срока на договора да го предаде на Доставчика, като за това
не е необходима изрична покана, както и Абонатът няма право на задържане на същото по каквито и да е
причини.

В случай на неизпълнение на задължението за връщане на предоставеното оборудване
или повреда на същото, правеща го негодно за употреба, Абонатът дължи на Доставчика
заплащане на стойността на оборудването, посочена в подписания приемо-предавателен
протокол.
Оборудването е предадено на Абоната в оригинална опаковка, без механични повреди. В 5 /пет/ дневен срок след
изтичане срока на договора Абонатът е длъжен да подаде завление за демонтаж на предоставеното по настоящия
договор оборудване, в случай че не е изпълнил задължението си за предаването му в този срок.
Контакти - Абонат
9

10

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

Контакти, посочени от Абоната, по технически
проблеми

Тел.: .....................................

Адрес на предоставяне на услугата

Гр./с. ...............................................................

Контакти - Доставчик
11

12

УЕБ Адрес на доставчика:
За контакти с Доставчика по технически
проблеми, свързани с Интернет достъпа E-mail:
support@gp-net.bg
За друга информация, свързана с
Доставчика: admin@gp-net.bg

http://www.gp-net.bg
Телефони:
Тел.: 0700 89040 – на цената на градски
разговор
Тел.: 0892411030 – за мобилни абонати

Страните се съгласяват, че по отношение на услугите, описани в Приложенията към
Договора, Договорът влиза в сила след изтичане на 7 (седем) дни от датата на
подписването му, по-конкретно .................. г., освен ако Абонатът не е заявил писмено, че
желае по отношение на Услугите Договорът да влезе в сила незабавно от датата на
подписването му.
Ако Абонатът не е заявил желанието си Услугите да се активират незабавно, то той, в
рамките на 7-дневния срок от датата на подписване на Договора, има право да се откаже
от Услугите по Договора и Приложенията към него, като заяви това в писмено
уведомление до Доставчика, подадено лично или чрез представител в търговски обект на
Доставчика.
Независимо дали Абонатът е заявил желанието си за незабавно действие на Договора и
Услугите, същите във всички случаи имат незабавно действие (влизат в сила от датата на
подписване), когато Доставчикът предоставя на Абоната крайни устройства заедно с
Услугите или когато която и да е от Услугите по Договора и Приложенията му е свързана
с ползване на крайно устройство, предоставено от Доставчика.
Срокът на ползване на Услугите, посочени в това Приложение е.......... месеца, считано от
.......г. (7 дни след датата на подписване)
или
Датата на подписване на това Приложение, когато са налице условията на незабавно
действие; или
Датата на подписване на ППП (Приемо – предавателен протокол) за активиране на
Услугите.
Дата на подписване: ................... г.

Доставчик: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/Георги Петрелийски/

Абонат:
/............................................../

(място за полагане на подписа на абоната)
Преди да положите Вашия подпис, моля да
прочетете внимателно настоящия договор,
както и приложимите общи условия на
предприятието.
(място за полагане на подписа на абоната)
Преди да положите Вашия подпис, моля да прочетете внимателно настоящия договор,
както и приложимите общи условия на предприятието.
Заявление за незабавно действие:
С поставянето на подпис на това заявление Абонатът декларира, че желае и е съгласен
Договорът и Приложенията към него по отношение на предоставените Услуги да влезе в сила
незабавно, от датата на подписване.
(място за полагане на подписа на абоната)

Сключено на дата ................ г
Към договор № ...................../ .............. г.
Сключен между "ГП-НЕТ" ЕООД и ...........................
УСЛУГА №......................
Дължими суми по договора
Дата на падежа

Сума за
плащане

…..........

0.00

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

0.00

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

0.00

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

0.00

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

0.00

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

0.00

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

0.00

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

0.00

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

0.00

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

0.00

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

0.00

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

0.00

Дата на подписване: ...................... г.

Доставчик: . . . . . . . . . . . . . .
/Георги Петрелийски /

Абонат:
/................................................./

(място за полагане на подписа на абоната)
Преди да положите Вашия подпис, моля да
прочетете внимателно настоящия договор,
както и приложимите общи условия на
предприятието.

Приложение № 2
Сключено на дата ............ г.
Към договор №................./................. г.
Сключен между "ГП-НЕТ" ЕООД и
..............................................
Приложение за Активност на услуги №2/.............../. .......... г.
Номер
на
услугата

Адрес на
предоставяне Вид услуга
на услугата

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

IP адрес

Дата на
активиране
на услугата

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

Срок
на
анекс

Статус

...... месеца ...............
.

Месечна
Инс. такса такса

0.00

0.00

Общо месечни такси:

........ лв

Дата на подписване: ........................... г.

Доставчик: . . . . . . . . . . . . . ..
/............................................ /

Абонат:
/................................................./

(място за полагане на подписа на абоната)
Преди да положите Вашия подпис, моля да
прочетете внимателно настоящия договор,
както и приложимите общи условия на
предприятието.

