
                                       

УГОВОР О КОРИШЋЕЊУ ONT УРЕЂАЈА 

 

 

Закључен дана у Нишу, дана  _______________  између: 

 

1.  __________________________________адреса _____________________________________ 

ЈМБГ____________________________ , у даљем тексту корисник и  

 

2. Јотел д.о.о 18000 Ниш, Булевар Немањића бр.67, Локал бр.27 ( П.Ц.Зона 1) ПИБ: 

100336912, МБ: 17049283, у даљем тексту оператор  

 

Члан 1. 
Предмет овог уговора је предаја на употребу и  коришћење ONT  уређаја,  ради коришћења 

услуга оптичког интернета Јотел д.о.о, преко оптичке  PON мреже. 

Саставни део овог уговора чини: 

 Ценовник 

 Општи уговор о пружању и коришћењу услуга оптичког интернета Јотел д.о.о. 

 

Члан 2. 

Оператор се обавезује да ће кориснику обезбедити, предати на коришћење и прикључити  

ONT уређај за коришћење услуга оптичког интернета оператора на неодређено време.ONT 

уређај остаје у власништву оператора.  

 

Оператор гарантује да ONT уређај:  

 испуњава карактеристике наведене у фабричкој спецификацији, 

 правилно ће функционисати у периоду коришћења, ако њиме корисник рукује у 

границама издржљивости које прописује произвођач, 

 задовољава све услове за коришћење оптичког интернета.  

 

                                                            Члан 3. 
Корисник је обавезан да: 

 приликом преузимања установи комплетност и физичку неоштећеност ONT уређаја, 

 да обавезно сачува оригиналну амбалажу и сву приложену техничку документацију и 

да их врати оператору након раскида уговора, 

 да ONT уређај користи искључиво за интернет услуге одређене општим уговором, 

 да се без изузетка придржава прописаних услова експлатације ONT уређаја у складу 

са упутствима у приложеној техничкој документацији 

 да обезбеди одговарајући амбијент у коме је смештен ONT и то: температура ваздуха 

од 10-40 C, релативна влажност ваздуха 10-90%, заштита од директног сунчевог 

зрачења, заштита од прашине и кондезујуће влаге, заштита од разноврсних магнетних 

зрачења. 

Корисник се обавезује да ONT уређај користи само за своје потребе и нема право уступања 

истог дтрећим лицима без претходне сагласности оператора. Уколико такав пренос одобри 

оператор, то не ослобађа корисника одговорности дефинисаних одредбама овог уговора. 

                                                          Члан 4. 
Оператор задржава право да без непотребног ометања корисника провери да ли корисник 

користи ONT уређај правилно, у складу са прописима и уговорима. Оператор задржава право 

да једнострано раскине уговор у случају неправилног коришћења и да тражи надокнаду 

штете.   

                                                            

                                                           Члан 5. 



Корисник је одговоран, оператору,  за надокнаду штете настале због ненаменског коришћења, 

неправилног руковања или непридржавањем упутства из уговора или упутства за употребу.  

 

Вреднoст модема на дан закључења уговора је 4.800 динара са ПДВ-ом. 

 

Овај уговор је сачињен у два примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 1 ( један) 

примерак. 

                                                             

                                                                     

 

За Јотел д.о.о                                                                              Корисник, 

 

__________________________                                      __________________________________ 

                                                                                

                                                                              бр.лк._____________________________ 

 


