ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
«ТЕЛЕКОМ СРБИЈА»а.д.
БРОЈ:11255/1
ДАНА,08.02.2005.године
БЕОГРАД
На основу члана 27. став 1. Статута Предузећа за телекомуникације «Телеком Србија»а.д., генерални директор
Предузећа дана 08.02.2005.године, утврдио је

ОПШТЕ УСЛОВЕ УГОВОРА
о претплати за услугу «Корпоративни приступ» јавне GSM дигиталне мобилне телефонске мреже ТЕЛЕКОМ-а СРБИЈА
а.д.
1.

ОПШТИ УСЛОВИ
Општим условима уговора о претплати за услугу «Корпоративни приступ» јавне GSM дигиталне мобилне
телефонске мреже Телеком-а Србија а.д. (у даљем тексту: ОПШТИ УСЛОВИ) одређују се услови под којима
Предузеће за телекомуникације «Телеком Србија»а.д. (у даљем тексту: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА) као
акционарско друштво коме је Одлуком Владе Републике Србије број 354-2195/97 од 09. јуна 1997.године
дата дозвола (GSM лиценца) да успоставља, експлоатише и на тржишту нуди услуге јавне GSM дигиталне
телефонске мреже, позива заинтересована лица да поднесу захтев за закључивање уговора о претплати за
услугу «Корпоративни приступ» и под којима овлашћени продавци (продајни центри ТЕЛЕКОМ-а СРБИЈА и
остали овлашћени продавци) имају овлашћење да закључе уговор са лицем које достави захтев за
закључење уговора о претплати за услугу «Корпоративни приступ» (у даљем тексту: КОРИСНИК).
Било каква посебна погодба и/или промена и/или допуна уговора закљученог са КОРИСНИК-ом у односу на
ОПШТЕ УСЛОВЕ, обавезује ТЕЛЕКОМ СРБИЈА једино ако је писмено одобрена од стране генералног
директора ТЕЛЕКОМ-а СРБИЈА.
ТЕЛЕКОМ СРБИЈА има право да у складу са својом пословном политиком врши измене ОПШТИХ УСЛОВА
о чему на уобичајен начин обавештава КОРИСНИКА.

2.

УСЛУГА
Услуга «Корпоративни приступ» (у даљем тексту: УСЛУГА) омогућава да се одређени број SIM картица
прикључених на јавну GSM дигиталну мобилну телефонску мрежу Телеком-а Србија а.д. повеже путем
приступа јединственом APN-у и да се КОРИСНИКУ, на тај начин применом GPRS технологије, омогући
приступ WAP-у, Интернету и интерној рачунарској мрежи КОРИСНИКА (Intranet).
УСЛУГА се пружа, у оквиру расположивих капацитета, на подручју покривања мобилне телефонске мреже
Телеком-а Србија а.д. као и у мрежама других GSM радио мобилних оператора са којима ТЕЛЕКОМ
СРБИЈА има закључене уговоре о GPRS ромингу.

3.

КОРИСНИК
КОРИСНИК може да буде предузеће или други облик организовања правних субјективитета који се бави
делатношћу предвиђеном позитивно-правним прописима о класификацији делатности.
КОРИСНИК је у обавези да УСЛУГУ користи искључиво за сопствене потребе у оквиру регистроване
делатности.
КОРИСНИК има право да повећа и да смањи број SIM картица иницијално повезаних кроз приступ
јединственом APN-у.

4.

УГОВОР
Коришћење УСЛУГЕ одобрава се на основу захтева КОРИСНИКА за закључивање претплатничког уговора
за услугу «Корпоративни приступ» (у даљем тексту: УГОВОР).
КОРИСНИК подноси захтев за закључивање УГОВОРА у писменој форми на стандардном обрасцу
ТЕЛЕКОМ-а СРБИЈА који чини
саставни део ОПШТИХ УСЛОВА и својим потписом потврђује
веродостојност датих података.
Поднети захтев за закључивање УГОВОРА обавезује КОРИСНИКА 8 (осам) дана од дана подношења и у
наведеном року ТЕЛЕКОМ СРБИЈА има право опције.
Ако ТЕЛЕКОМ СРБИЈА у року из предходног става не закључи УГОВОР, КОРИСНИК је ослобођен обавезе
према ТЕЛЕКОМ-у СРБИЈА и може одбити закључивање УГОВОРА.
ТЕЛЕКОМ СРБИЈА је обавезан да КОРИСНИКА обавести о разлозима због којих није прихваћен захтев за
закључивање УГОВОРА.
У тренутку закључивања УГОВОРА, КОРИСНИК се обавезно упознаје са ОПШТИМ УСЛОВИМА.
КОРИСНИК својим потписом потврђује да је у потпуности упознат и сагласан са ОПШТИМ УСЛОВИМА.
ОПШТИ УСЛОВИ допуњују УГОВОР и на целовит начин уређују уговорне односе ТЕЛЕКОМ-а СРБИЈА и
КОРИСНИКА и у сваком случају обавезују на исти начин као и закључени УГОВОР.

5.

ЦЕНЕ И ПЛАЋАЊЕ
Цену УСЛУГЕ и друге комерцијалне услове одређује ТЕЛЕКОМ СРБИЈА у складу са својом пословном
политиком.
КОРИСНИК је у обавези да приликом закључивања УГОВОРА плати цену активирања предвиђену важећим
ценовником ТЕЛЕКОМ-а СРБИЈА. Цена активирања УСЛУГЕ плаћа се у зависности од броја иницијално
уговорених линија.
Поред цене наведене у тачки 5.2., КОРИСНИК је у обавези да за пружену УСЛУГУ плаћа цену месечне
претплате, као и цену оствареног саобраћаја у складу са важећим ценовником ТЕЛЕКОМ-а СРБИЈА.
Уколико повећањем броја корисничких линија КОРИСНИК пређе у неку другу «corp» групу, стиче право да
цену месечне претплате утврђене важећим ценовником ТЕЛЕКОМ-а СРБИЈА плаћа за ту групу, односно за
укупан број повезаних укључених корисничких линија.
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Уколико КОРИСНИК захтева смањење броја корисничких линија, у обавези је да за сваку отказану
корисничку линију, ТЕЛЕКОМ-у СРБИЈА у року од 8 (осам) дана плати износ свих месечних претплата
преосталих до истека периода дефинисаног УГОВОРОМ, увећан за припадајуће порезе.
КОРИСНИКУ се месечно испоставља јединствени рачун за све SIM картице повезане путем приступа
јединственом APN-у, са обухваћеним целокупним саобраћајем и уз могућност аналитичког приказа.

5.4.

6.

ТРАЈАЊЕ И ПРЕСТАНАК УГОВОРА
УГОВОР се закључује на одређено време од најмање 12 а највише 24 месеца. КОРИСНИК приликом
закључивања УГОВОРА дефинише период у коме захтева коришћење УСЛУГЕ.
По истеку периода на који је УГОВОР закључен, УГОВОР се продужава за исти такав период, уколико
КОРИСНИК писменим путем (препорученим писмом са повратницом), најкасније 30 дана пре истека
периода важења УГОВОРА, не откаже даљу примену истог.
У случају једностраног отказа УГОВОРА, КОРИСНИК се обавезује да ће једнократно, у року од 8 дана од
дана престанка важења УГОВОРА, за сваку отказану мобилну корисничку линију исплатити износ свих
месечних претплата преосталих до истека периода дефинисаног УГОВОРОМ, увећаног за припадајуће
порезе.
ТЕЛЕКОМ СРБИЈА има право да раскине УГОВОР у случају да КОРИСНИК омогући коришћење УСЛУГЕ
трећим лицима, или на било који начин прекрши одредбе УГОВОРА и ОПШТИХ УСЛОВА.

7.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
На међусобне односе настале у вези са УГОВОРОМ, а који нису регулисани овим ОПШТИМ УСЛОВИМА,
примењују се Општи услови уговора о претплати на услуге јавне GSM дигиталне мобилне телефонске
мреже Телеком-а Србија а.д. број 42747/98 од 11.12.1998.године.
Општи услови уговора о претплати на услуге јавне GSM дигиталне мобилне телефонске мреже Телеком-а
Србија а.д.број 42747/98 од 11.12.1998.године приложени су уз ове ОПШТЕ УСЛОВЕ и чине њихов саставни
део.
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ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
«ТЕЛЕКОМ СРБИЈА»а.д.
мр Драшко Петровић с.р.
Својеручним потписом потврђујем да сам упознат са садржајем ОПШТИХ УСЛОВА који су ми и уручени и да
сам у свему сагласан са истим.
У ______________,дана________________године
КОРИСНИК
_______________

