Уговор о пружању и коришћењу Интернет услуга употребом кабловског
дистрибутивног система (КДС)
Број корисничког уговора:

USER ID:

Закључен дана ______________________________између:
1.Друштва ограничене одговорности за каблирање “Сат Систем Интернет“ из Беле Цркве, ул.Војвођанских бригадa бб,
Солитер Б МБР: 21004758 ПИБ: 108463480 рачун______________________________________________код банке
_______________________________, заступник директор Дејан Дадић, у даљем тексту:Провајдер, с једне стране, и

2.__________________________________________________________________из _________________________________
ul,_____________________________________________________________________________________бр._____________,
МБР /JMBG_____________________________________________________, број личне карте ________________________
ПИБ: _________________број телефона_________________________________ у даљем тексту:Корисник, с друге странe
Члан 1.
Предмет овог Уговора је прикључење Корисникових Интернет уређаја на глобалну светску мрежу Интернет, услуга
преноса саобраћаја између тих уређаја и Интернета као и друге пратеће услуге у складу са Општим условима и
Ценовником. Међусобна веза Корисникових уређаја и Провајдерове мреже се остварује повезивањем на КДС, који је у
власништву Провајдера.
Члан 2.
Саставни део овог уговора чинe:


Захтев за прикључење на кабловски Интернет (у даљем тексту: Захтев),



Ценовник Интернет услуга (у даљем тексту: Ценовник),



Правилник о понашању на Интернету.(у дaљем тексту:Правилник),



Правилник о општим условима пружања Интернет услуга посредством КДС (у даљем тексту: Општи
услови).

Корисник потписивањем овог Уговора прихвата да је упознат са смислом и могућим услугама које му обезбеђује
Провајдер, као и опцијом коју је изабрао потписујући уговор и да разуме Ценовник, Опште услове и Правилник и
потврђује потписом овог уговора, да је сва три документа прочитао пре потписивања овог Уговора.
Провајдер овим уговором Корисника прикључује на глобалну светску мрежу Интернет, под условима утврђеним у овом
уговору а по важећем Ценовнику.

Члан 3.
Приликом закључења овог уговора, Корисник својим потписом гарантује да су подаци саопштени службеном лицу
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Провајдера тачни и да ће уколико накнадно дође до промена у тим подацима о томе благовремено, а најкасније 15 дана
након промене, обавестити Провајдера.
Корисник се обавезује да ће Провајдеру надокнадити целокупну штету, насталу пропуштањем преузете обавезе.

Члан 4.
За услуге које је за Корисника извршио Провајдер, као и за опрему коју је за Корисника испоручио Провајдер, а тичу се
овог Уговора, Корисник је дужан платити Провајдеру накнаду према Ценовнику важећим у тренутку пружања услуге.
Провајдер задржава право да једнострано измени Ценовник. О изменама ценовника Провајдер ће обавестити Корисника
најмање 8 дана пре почетка важења новог Ценовника.
Члан 5.
Корисник је сагласан да од момента прикључења на интернет, месечно плаћа Провајдеру накнаду за коришћење
одређену у Ценовнику, предвиђену за изабрани пакет односно брзину протока до __________________MB/s у износу
од______________________динара, најкасније до последњег дана у текућем месецу.
Корисник може да промени изабрани пакет, односно брзину протока у току трајања овог Уговора, до 15-ог у текућем
месецу за наредни месец, подношењем захтева, ако за то постоје техничке могућности, с тим што ће му се у скаду са
променом пакета извршити измена висине износа плаћања накнаде, а по важећем Ценовнику.
Члан 6.
Обавеза је Провајдера да услуге које је су уговорене Корисник извршава на време и одговарајућим квалитетом. Начин
пружања услуга је детаљније описан у Општим условима. Опште услове доноси Провајдер и има право да их промени о
чему ће благовремено обавестити Корисника, а најмање 8 дана пре почетка важења нових Општих услова. Корисник и
Провајдер се обавезују да ће поштовати Опште услове.
Члан 7.
Правила понашања на Интернету у смислу садржаја и обима порука које се размењују између Корисника и Интернета
коришћењем Провајдерове мреже прописана су документом: Правилник о понашању на Интернету.
Правилник о понашању на Интернету доноси Провајдер и има право да га промени о чему ће благовремено обавестити
Корисника, а најмање 8 дана пре почетка важења новог Правилника. Корисник и Провајдер се обавезују да ће поштовати
Правилник о понашању на Интернету. Текст правилника је јаван документ и као такав доступан свим заинтересованим
лицима.
Члан 8.
Корисник се обавезује да ће Интернет прикључак из овог Уговора користити само за своје потребе. Корисник нема
право уступања опреме односно овог Уговора трећим лицима, без претходне писмене сагласности Провајдера.Уколико
такав пренос Уговора претходно писмено одобри Провајдер, то не ослобађа Корисника од одговорности дефинисаних
одредбама Општих услова и овим Уговором.
Члан 9.
Корисник се обавезује да према важећем Ценовнику уредно и благовремено у року плаћати накнаду за уговорене и
извршене услуге и испоручену опрему.
Ако Корисник не плати доспеле обавезе у складу са првим ставом овог члана, Провајдер има право да ограничи или
укине привремено или трајно прикључак и пружање услуге,односно уговор једнострано раскине.
За време док је Кориснику ограничен или укинут , привремено или трајно прикључак и пружање услуге интернета,
Кориснику се обрачунава пуна месечна накнада, која је одређена овим Уговором.
Члан 10.
Комуникација или обавештење уговорних страна по свим питањима битним за спровођење овог Уговора, вршиће се
искључиво у писменој форми, са којом се изједначава и слање обавештења путем електронске поште или путем инфо
канала КДС-а.
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Члан 11.
Уговор се закључује на одређено време у трајању од 24 месеца.
Свака уговорна страна може раскинути овај Уговор и пре истека наведеног времена његовог трајања, а о раскиду мора
писмено обавестити другу уговорну страну, најкасније у року од 15 дана пре намераваног дана раскида.
Уколико Корисник откаже овај уговор пре истека минималног периода трајања овог уговора из става 1. овог члана или
до раскида уговора дође кривицом Корисника из разлога предвиђених у члану 12. овог Уговора, Корисник је у обавези
да Провајдеру исплати пуни износ уговорених месечних накнада, до истека минималног периода важења овог уговора
из става 1 овог члана.
По протеку рока од 24 месеца, уколико Корисник настави са коришћењем и писмено не обавести Провајдера о
престанку коришћења услуге интернета, овај уговор се прећутно обнавља на исти рок од 24 месеца и под истим
условима.
У случају једностраног раскида уговора пре истека времена његовог трајања од стране Корисника, исти је у обавези да
Провајдеру надокнади и целокупну штету обрачунату на начин и у висини који су предвиђени у Општим условима.
Члан 12.
Провајдер може раскинути овај уговор у следећим случајевима који се сматрају да су кривица Корисника:






У случају да Корисник не измири обавезе у року одређеним овим уговором, Провајдер има право да уз обавештење
корисника суспендује до измирења обавеза даље коришћење услуга од стране Корисника. У колико Корисник ни након
даљих 15 дана не измири своје обавезе, Провајдер има право да једностраним писменим или усменим обавештењем
раскине Уговор.
У случају да Корисник прекрши одредбе из Општих услова Провајдер има право на суспензију или раскид Уговора.
У случају да Корисник прекрши одредбе из Правилника о понашању на Интернету, Провајдер има право на суспензију
или раскид Уговора.
Суспензија или раскид Уговора по било ком основу, не ослобађа Корисника обавезе да плати све неизмирене обавезе
као и надокнаду евентуалне штете коју је проузроковао Провајдеру.
Члан 13.

Корисник је упознат да Опрема остаје у власништву Провајдера и да по овом Уговору има само право коришћења исте и
Корисник је дужан да по престанку овог уговора опрему врати Провајдеру у исправном стању у року од 7(седам) дана од
дана престанка уговора.Уколико по престанку уговора из било ког разлога, Корисник не врати опрему или је врати у
неисправном стању, дужан је да на име накнаде штете плати Провајдеру пуну цену Опреме у износу од 50,00 еура у
динарској противредности по средњем курсу НБС на дан престанка Уговора.
Члан 14.
Уговорне стране се обавезују да све евентуалне неспоразуме решавају мирним путем. У случају да се неспоразум не
може решити мирним путем, уговарачи уговарају месну надлежност Основног суда у Вршцу.
Члан 15.
Овај Уговор је од стране уговорних страна прочитан,протумачен и у знак његовог прихватања потписан, сачињен у 2
(словима: два) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 1 (словима: један) примерак.

КОРИСНИК

ПРОВАЈДЕР
САТ СИСТЕМ ИНТЕРНЕТ ДОО БЕЛА ЦРКВА
Директор

Дејан Дадић
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