
ОБЩИ УСЛОВИЯ

11. Договорът влиза в сила от датата на заплащане на първият абонамент и е валиден за времето на 
предплатата. Договорът се смята за автоматично продължен при всяко следващо заплащане на цената за 
ползване на услугата от ПОТРЕБИТЕЛЯ или ако някоя от страните не е отправила до другата страна писмено 
предизвестие за прекратяването му при неплащане на 3 (ТРИ) последователни месеца, договорът 
автоматично се счита за прекратен.
12. „Омега Транс” ООД не носи отговорност при настъпване на извънредни обстоятелства, възпрепятстващи 
достъпа на услугите, като бедствия, граждански безредици, военни действия или производствени аварии, 
правителствени решения, както и технически повреди, злоумишлени действия на трети лица и др.
13. „Омега Транс” ООД  не отговаря пред ПОТРЕБИТЕЛЯ за: 
-  загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ в резултат на ползване на услугите по 
този договор
14. Изменения и допълнения по този договор могат да се правят само в писмена форма по взаимно 
споразумение между страните/анекси/.
15. С подписването на Договора ПОТРЕБИТЕЛЯ декларира, че е запознат с действащато законодателство, 
гореизброените „ОБЩИ УСЛОВИЯ”, относно Договор за комуникационни услуги и осигуряване на Интернет 
достъп и   „ТЕХНИЧЕСКИ И ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ УСЛУГИ” , представляващи 
Приложение 1 към Договор за комуникационни услуги и/или интернет достъп и се задължава да ги спазва. 
ПОТРЕБИТЕЛЯТ  дава съгласието си част от посочените в настоящия Договор данни да бъдат публикувани в 
„Информационен справочник на потребителите”. След приключване на договора ПОТРЕБИТЕЛЯТ се 
задължава да осигури достъп за демонтиране на съоръженията, собственост на „Омега Транс” ООД.
16.  Оборудването, необходимо за  ползването на услугите се предоставя безплатно и е собственост на 
„Омега Транс” ООД , освен ако в договора не е упоменато друго.
17. Месечните такси по приложение 1 се заплащат както следва:
    а/ В касите по райони.
    б/ В централния офис на „Омега Транс” в гр.Варна ул. Прилеп 78.
    в/ По Банкова сметка:IBAN – BG 25 STSA 9300 0020 3612 01  BIC – STSABGSF при ДСК ЕАД, като задължително 
се  упоменават трите имена на титуляра или клиентски номер на титуляра на договора.
    г/ по клиентски номер - чрез интернет услугата ePay.bg (Ипей АД) и в брой на гишетата на Easypay
(Изипей АД)
   д/ по клиентски номер – чрез системата на „Български пощи“ ЕАД на територията на област Варна, област 
Добрич, област Шумен, област Търговище и област Бургас

18. Срока за възстановяване на преустановена услуга поради неплатени месечни такси по Приложение 1 е 
48ч. след постъпване на плащане.

Вашият клиентски номер по т.17/г, д е: ......................................
/ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ УПОМЕНАВА ИМЕТО НА  ФИРМАТА ДОСТАВЧИК „ОМЕГА  ТРАНС” ООД/

Настоящият договор е подготвен и подписан в два еднакви и равностойни екземпляра, по един за всяка от 
страните.

Потребител:                                                                   Представител на ,,ОМЕГА ТРАНС”ООД

..........................................                                          .........................................................................................
            подпис                                                                                              трите имена
 

                                                                            ......................................................................................

                                                                                                                        Подпис


