УГОВОР
о заснивању корисничког односа за коришћење ФИЛМСКОГ HD ПАКЕТА
Број уговора:
Закључен у ___________, дана ___________ 201___. године између уговорних страна:
1. ЈОТЕЛ д.о.о, 18000 Ниш, Булевар Немањића бр.67, Локал 27 (П.Ц. ''Зона I''), ПИБ: 100336912, матични број: 17049283,
(у даљем тексту: КАБЛОВСКИ ОПЕРАТОР), и
2. КОРИСНИК :
Име и презиме (назив фирме): _________________________________________________________________________________
Адреса из л.к. (адреса седишта фирме): _________________________________________________________________________
ЈМБГ (мат. бр. фирме): ___________________________ ПИБ: _________________________ бр. л.к.: ______________________
Телефон: _________________________ Моб. тел.: _____________________________ Fax: _______________________________
е-mail: _____________________________________________________________________________________________________
Адреса за пријем поште и рачуна: ______________________________________________________________________________
Адреса на којој се користи пакет услуга: ________________________________________________________________________

ФИЛМСКИ HD ПАКЕТ који се уговара:

CINEMAX HD филмски пакет – 3 канала
HBO HD филмски пакет – 5 канала
ПРЕМИУМ филмски пакет (HBO HD + CINEMAX HD + ...) – 10 канала

Уговорна обавеза:

Без уговорне обавезе

12 месеци

24 месеца

Члан 1.
Овим Уговором уговорне стране утврђују међусобна права и обавезе у вези коришћења пакета више услуга које
КАБЛОВСКИ ОПЕРАТОР пружа КОРИСНИКУ.

Члан 2.
Саставни део овог Уговора чине:
 Ценовник Филмских HD пакета (у даљем тексту: ЦЕНОВНИК)
 Правилник о Општим условима за пружање услуга (у даљем тексту: Општи услови)
Члан 3.
КОРИСНИК својеручним потписом овог Уговора потврђује да је на јасан и недвосмислен начин упознат и сагласан
са Општим условима КАБЛОВСКОГ ОПЕРАТОРА, који су садржани у овом Уговору.
Члан 4.
КОРИСНИК, потписивањем овог Уговора, даје сагласност КАБЛОВСКОМ ОПЕРАТОРУ да прикупља и обрађује
податке о КОРИСНИКУ, а који су наведени у овом Уговору и пратећим обрасцима. КОРИСНИК изјављује да је упознат са
сврхом обраде података и другим околностима и правима из члана 15. Закона о заштити података о личности.
Остали предуслови за коришћење пакета услуга, неопходна опрема и међусобна права и обавезе уговорних страна,
дефинисане су Општим условима и ЦЕНОВНИКОМ.
Члан 5.
КОРИСНИК се обавезује да према важећем ЦЕНОВНИКУ уредно и благовремено, у року предвиђеном на
испостављеном рачуну, плати уговорени пакет услуга. У случају да КОРИСНИК не измири доспелу обавезу у предвиђеном
року, КАБЛОВСКИ ОПЕРАТОР има право да ограничи или укине привремено или трајно прикључак и пружање услуга.
КАБЛОВСКИ ОПЕРАТОР задржава право да, у складу са пословном политиком и одређеним условима на тржишту,
изврши промену цена у ЦЕНОВНИКУ, као и корекцију Општих услова, о чему ће благовремено обавестити КОРИСНИКА,
унапред путем своје web стране www.jotel.co.rs, као и на интерном ТВ каналу.
Члан 6.
КОРИСНИК се обавезује да ће услуге из овог Уговора користити само за своје потребе и да нема право уступања
овог Уговора или било ког права или обавезе по Уговору трећим лицима без писмене сагласности КАБЛОВСКОГ
ОПЕРАТОРА.
Члан 7.
Основне обавезе КАБЛОВСКОГ ОПЕРАТОРА су да омогући КОРИСНИКУ коришћење Филмског HD пакета из овог
Уговора. Уговор ступа на снагу, прикључењем Филмског HD пакета за који се корисник определио. КОРИСНИК је
обавезан да се, најкасније 30 дана пре истека уговореног периода (осим уколико је без уговорне обавезе), изјасни да ли жели
да настави са коришћењем претходно изабраног Филмског HD пакета. У супротном се Уговор аутоматски продужава за 12
месеци.
Члан 8.
У цену је укључен један 1 Box/CAM модул са картицом. Доплата за други Box/CAM модул је 50% од цене филмског
пакета. Највише могу да се узму два Box - a или CAM модула. Корисници који потпишу уговор на 12 или 24 месеца добијају
три месеца гратис. Корисници који потпишу уговор без уговорне обавезе добијају један месец гратис.
Члан 9.
Уговор може бити раскинут од стране једне или друге уговорне стране, при чему, о раскиду Уговора, једна уговорна
страна мора обавестити другу уговорну страну, у виду писмене форме, најкасније 15 дана пре намераваног раскида Уговора.
Раскид Уговора, по било ком основу, не ослобађа КОРИСНИКА да плати све неизмирене обавезе настале за
испоручену опрему или за коришћење пакета услуга до дана раскида Уговора, као и накнаду за евентуалну штету коју је
учинио КАБЛОВСКОМ ОПЕРАТОРУ.
Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да ће, у случају евентуалног спора по овом Уговору који се не може решити споразумно
и мирним путем, бити надлежан Суд у Нишу. Овај Уговор је сачињен у 2 (словима: два) истоветна примерка, од којих свака
уговорна страна задржава по 1 (словима: један) примерак.
За ЈОТЕЛ д.о.о.

___________________________

КОРИСНИК

__________________________

