УГОВОР О ПРИКЉУЧЕЊУ НА КДС
И ЗАСНИВАЊУ КОРИСНИЧКОГ ОДНОСА
Број ____________________________ закључен у ________________________
дана ____________________________ године између:

1. РАДИЈУС ВЕКТОР ДОО, Милентија Поповића 9, Београд, ПИБ 101664552, текући рачун: 355-1004495-45
(у даљем тексту Власник КДС-а), и
2. КОРИСНИКА:
Име и презиме / Пословно име:
ЈМБГ / МБ (ПИБ):
Број личне карте:
Место:
Адреса прикључног места:
Адреса за пријем поште и рачуна:
Особа за контакт (овлашћено лице):
Телефони за контакт:
Електронска адреса за контакт:
Члан 1.
Власник КДС-а се обавезује да, под условима предвиђеним овим
Уговором, прикључи Корисникa на кабловски дистрибуциони систем (у
даљем тексту: КДС), као посебног система за приступ глобалној
информативно-рачунарској мрежи (Интернету), дистрибуцију ТВ сигнала
и пружање електронских комуникационих услуга (дигитални фиксни
телефон) базираног на плаћању месечне накнаде.
Потписивањем овог Уговора, заснива се кориснички однос између
Власника КДС-а и Корисникa, о коришћењу појединачних услуга или
пакета услуга. Корисник се за појединачну услугу или пакет услуга
опредељује стављањем потписа на одговарајућа места испод услуге
или пакета услуга, а све у складу са Понудом са ценовником и Општим
условима, уз уговорени минимални период коришћења од:
24 месеца

Без минималног периода коришћења

2. КАБЛОВСКИ ИНТЕРНЕТ (КНЕТ) – коришћење изабраног интернет
пакета преко кабловског модема, у складу са Понудом са ценовником и
Општим условима, уз уговорени минимални период коришћења од:
Без минималног периода коришћења

24 месеца

Потпис корисника
3. ДИГИТАЛНА ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА (ФТЕЛ) – коришћење јавно
доступне електронске комуникационе услуге, у складу са Понудом са
ценовником и Општим условима, уз уговорени минимални период
коришћења:
Без минималног периода коришћења

24 месеца
Потпис корисника
Члан 2.
Корисник се обавезује да плати прикључну таксу, као и све трошкове
материјала са уградњом за инсталацију од уласка у стан до прикључка за
један или више ТВ пријемника у стану или од најближег прикључног
места (бандера, стуб) до уласка у кућу и до прикључка за један или више
ТВ пријемника на један од следећих начина:
• у складу са Понудом са ценовником
• по непосредном договору (нагодби) – у износу од ________________ РСД
Изграђени КДС, осим дела инсталације у објекту корисника, је трајно
власништво Власника КДС-а и са њим као основним средством управља
Власник КДС-а као ималац КДС-а.
Члан 3.
Потписивањем овог Уговора, заснива се кориснички однос између
Власника КДС-а и Корисникa, о коришћењу појединачних услуга или
пакета услуга (коришћење више услуга уз посебне погодности, а у складу
са Понудом са ценовником и Општим условима). Корисник се за
појединачну услугу или пакет услуга, опредељује заокруживањем редног
броја испред услуге и обавезним стављањем потписа на одговарајућа
места испод описа услуге или пакета услуга. Корисник може изабрати
једну или више појединачних услуга или један од понуђених пакета
услуга.

Потпис корисника
ПАКЕТ УСЛУГА
4. КОМБО 2 (КНЕТ + КДТВ) – пакет услуга са уговореним минималним
периодом коришћења од 24 месеца.

Потпис корисника
5. КОМБО 2 (КДТВ + ФТЕЛ) – пакет услуга, са уговореним минималним
периодом коришћења од 24 месеца.
Телефонски број додељен кориснику :

Потпис корисника
6. КОМБО 3 (КНЕТ + КДТВ + ФТЕЛ) – пакет услуга, са уговореним
минималним периодом коришћења од 24 месеца.
Телефонски број додељен кориснику :

ПОЈЕДИНАЧНЕ УСЛУГЕ
1. КАБЛОВСКА ДИГИТАЛНА ТЕЛЕВИЗИЈА (КДТВ) – праћење дигиталних
ТВ канала, у складу са Понудом са ценовником и Oпштим условима,
уз уговорени минимални период коришћења:
24 месеца

Без минималног периода коришћења

Потпис корисника
Избором услуге дигиталне фиксне телефоније (као појединачне услуге или у
оквиру пакета услуга) Корисник је сагласан да његови подаци буду унети у
јавни телефонски именик Власника КДС-а:
ДА

Потпис корисника

НЕ

Члан 4.
Све цене по овом Уговору дефинисане су важећом Понудом са
ценовником, која чини саставни део овог Уговора. Корисник се обавезује
да на текући рачун Власника КДС-а уплаћује месечну надокнаду за
одржавање КДС-а и одабраних услуга или пакета услуга од тренутка
прикључења, односно од тренутка њихове активације, а све у складу са
важећом Понудом са ценовником и у року назначеном на рачуну.
Члан 5.
Власник КДС-а задржава право измене Понуде са ценовником и
услова Уговора.
Власник КДС-а је дужан да о намери корекције цене месечне накнаде и
других битних услова Уговора обавести Корисникa најмање месец дана
унапред, објавом на својој интернет страни и инфоканалу. У периоду од
наведеног обавештења, па до ступања на снагу измена које битно мењају
услове под којима је уговор закључен на начин који није на корист
Корисникa, Корисник има право на једнострани раскид Уговора без
отказног рока и без плаћања трошкова у вези са раскидом, уз обавезу да
измири сва своја доспела, а неплаћена дуговања према Власнику КДС-а,
а која су настала до момента раскида Уговора.
Уколико Корисник након обавештења о корекцији цене, а пре доспећа
плаћања те кориговане цене не учини раскид корисничког односа на
начин регулисан Општим условима, сматраће се да је тим нечињењем, на
конклудентан начин, изразио своj пристанак на корекцију цене утврђену
од стране Власника КДС-а.
Члан 6.
Услови коришћења изабраних услуга, избор пакета, неопходна опрема
за коришћење услуга и друга права и обавезе потписника Уговора,
дефинисани су Општим условима који чине саставни део Уговора и
обавезују као и одредбе Уговора.
Корисник се обавезује да ће КДС користити са пажњом доброг
домаћина, у складу са Општим условима и да ће омогућити приступ
стручним лицима Власника КДС-а ради контроле функционалности и
техничке исправности система.
Оштећење или уништење опреме и инсталација, као и неовлашћена
прикључења других корисника на КДС подлежу кривичној одговорности
по члану 203. и члану 212. Кривичног законика Републике Србије.
Корисник се обавезује да права по овом Уговору неће користити у
комерцијалне, већ искључиво за сопствене потребе. Корисник је упознат
са тим да не може препродати или дати на коришћење услуге које пружа
Власник КДС-а.
Власник КДС-а је овлашћен да ускрати прикључак на КДС таквом
Кориснику.
Члан 7.
Потписивањем овог Уговора Корисник потврђује да је:
• пре потписивања Уговора на јасан и разумљив начин био упознат са
основним обележјима и ценом одабраних услуга као и Општим условима
овог уговора.
• сагласан да уговорени минимални период коришћења изабраних
услуга или пакета услуга почне од датума активације свих изабраних
услуга или свих услуга који су део изабраног пакета услуга.
Члан 8.
Корисник је сагласан да обавештења о дугу, обавештења
информативног и комерцијалног типа, прима на адресу, електронску
адресу и телефонским путем који су наведени у заглављу овог Уговора.
Корисник је сагласан да рачун прима на адресу која је наведена у
заглављу овог Уговора.
Корисник се обавезује да Власнику КДС-а достави потпуне и тачне
личне податке и да у случају промене истих обавести Власника КДС-а
највише 15 дана након промене.

Генерални директор

Предраг Лалић

Члан 9.
Потписивањем овог уговора Корисник добровољно даје пристанак
Власнику КДС-а да прикупља, обрађује и чува његове личне податке, а у
складу са правима из члана 15. Закона о заштити података о личности.
Лични подаци се могу прикупљати, чувати и обрађивати у сврху израде
финансијског задужења ради обрачуна и израде рачуна, у сврху
оглашавања и информисања о производима и услугама привредног
друштва, у сврху директног комуницирања с Корисником ради
одговарања на захтеве/пријаве и упите примљене путем електронске
поште и других облика комуникације који су доступни корисницима, у
сврху обавештавања Корисника о могућности примања обавештења о
производима, услугама и активностима привредног друштва, у сврху
позивања ради учествовања у анкетама о производима и слично, у сврху
пружања услуга са додатом вредношћу, у сврху пружања ефикасне
корисничке подршке, у сврху статистичке обраде на начин који не
омогућује идентификацију појединачног Корисника ради добијања
обједињених статистичких података. Власник КДС-а има право да са
личним подацима Корисника упозна лице коме је поверио послове
наплате потраживања од Корисника и других преузетих обавеза
Корисника по основу овог Уговора.
Члан 10.
Овим Уговором је дефинисан минимални период коришћења
изабраних услуга. Истеком минималног периода уговор се аутоматски
продужава на исти период уколико 30 дана пре истека уговора Корисник
или власник не изјави да не жели продужење уговора. Уговор се
аутомаски продужава са истим уговореним условима али без примене
специјалних погодности и попуста, уколико су биле предвиђене, већ
према редовним ценама из важећег ценовника Власника КДС-а у том
тренутку за пружену услугу.
Потписивањем овог Уговора, у целини се замењују одредбе претходног
Уговора који је Корисник потписао са Власником КДС-а.
Члан 11.
У случају да због техничких или других сметњи није могуће
реализовати уговор и активацију изабраних услуга, Уговор се аутоматски
раскида у делу који се односи на услугу коју није могуће активирати.
Кориснички однос између Власника КДС-а и Корисника може престати
на основу једностраног писаног отказа Корисника, уз отказни рок од 30
дана, под условом да до истека отказног рока Корисник измири сва
дуговања према Власнику КДС-а и врати опрему коју је добио на
коришћење. Корисник ово право може искористити у погледу Уговора у
целини или у делу који се односи на појединачне услуге, под условом да
корисник користи услугу код које је делимичан раскид могућ.
У случају раскида Уговора пре истека минималног периода
коришћења, Корисник се обавезује да Власнику КДС-а исплати целокупан
износ који одговара збиру свих преосталих месечних претплата, почев од
дана раскида Уговора, до истека уговореног минималног периода
коришћења изабраних услуга, а у року назначеном на рачуну.
Ове одредбе се примењују и у случају да Власник КДС-а једнострано
раскине Уговор услед непоштовања уговорених одредби од стране
Корисникa.
Остали услови за једнострани раскид уговора, као и начин подношења
захтева за раскид уговора од стране Корисникa, су дефинисани у Општим
условима.
Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове по овом
Уговору решавају споразумно, а уколико то није могуће спор решава
надлежан суд у Београду.
Члан 13.
Овај Уговор је састављен и потписан у 2 /два/ истоветна примерка од
којих Корисник и Власник КДС-а за своје потребе задржавају по један
примерак.

Корисник

