УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА АБОНАТ СЪГЛАСНО ЧЛ.260, АЛ.2 И
ЧЛ.260а, АЛ.1 ОТ ЗЕС
1. Настоящите Условия регламентират, реда за регистрация на крайните потребители и
абонати на електронни съобщителни услуги на „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ
ВАРНА” ЕАД, наричани по-долу "ПОТРЕБИТЕЛИ", за получаване на онлайн достъп до
документите по ЧЛ.260, АЛ.2 И ЧЛ.260а,АЛ.1 ОТ ЗЕС.
2.„ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ВАРНА” ЕАД е търговско дружество,
осъществяващо дейност след подадено уведомление до Комисията за регулиране на
съобщенията (КРС). „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ВАРНА" ЕАД, е регистрирана
в ТР при АП със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Иван Драсов” № 8,
тел. 052/919293, факс: 052/919293, интернет страница www.tcv.bg, вписано в
Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 201381937, наричано по- долу
"ТКВ".
3. "ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" заявили желанието си да получават онлайн достъп до
документите по ЧЛ.260, АЛ.2 И ЧЛ.260а, АЛ.1 ОТ ЗЕС попълват заявление съгласно
Приложение N 1 към настоящите Условия.
4. Заявление съгласно Приложение N 1 към настоящите Условия се подава в централен
офис на „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ВАРНА” ЕАД, находящ се на адрес гр.
Варна, ул. „Иван Драсов” № 8
5. Подадената в Заявлението информация се проверява и в седмодневен срок след
потвърждение на вписаните данни на "ПОТРЕБИТЕЛЯ" се генерира заявка за вписване в
електронната сиситема на „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ВАРНА” ЕАД.
6. След рагистрация в системата, "ПОТРЕБИТЕЛЯТ" получава достъп постедством
IPадрес на ползваните услуги и/или потребителско име и парола.
7. Информацията и онлайн достъпа до документите по ЧЛ.260, АЛ.2 И ЧЛ.260а, АЛ.1 ОТ
ЗЕС се активират от първо число на месеца последващ месеца на подаване на
заявлението от "ПОТРЕБИТЕЛЯ".
8. Информацията и онлайн достъпа до документите по ЧЛ.260, АЛ.2 И ЧЛ.260а, АЛ.1 ОТ
ЗЕС се актуализират ежемесечно и "ПОТРЕБИТЕЛЯТ" текущо получава ежемесечна
информация за текущ месец".
9. За да достъпва Информацията и онлайн достъпа до документите по ЧЛ.260, АЛ.2 И
ЧЛ.260а, АЛ.1, "ПОТРЕБИТЕЛЯТ" следва да е заплатил в срок ползваните по договор
услуги.
10. С прекратяване ползването на услуги и/или при временно спиране на услугите,
онлайн достъпа до документите по ЧЛ.260, АЛ.2 И ЧЛ.260а, АЛ.1 ОТ ЗЕС се ограничава
до датата на възстановяване на ползването на услуги и до изпълняване на условието
по т.9 по-горе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
" ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА АБОНАТ
СЪГЛАСНО ЧЛ.260, АЛ. 2 И ЧЛ.260а, АЛ.1 ОТ ЗЕС"
към Договор №..........................

Днес, ............... 20.....г.
ПОТРЕБИТЕЛЯ, в качеството му на:  физическо лице
юридическо лице – от друга страна

Трите имена: управител / пълномощник / физическо
лице:
...................................................................................
ЕГН: .................................... Л.К №:
............................
Адрес: гр........................, ж.к.
....................................
ул. .................................................................... №
......

 едноличен търговец



Търговска регистрация: наименование:
....................................................................................
Седалище: гр...................., ж.к.
....................................
ул. .................................................................... №
......
вх. ......, ет. ......., офис. ..........ф.д. № ….…./ ......…г.
...................съд. Булстат.............................

вх. ..........., ет. ..........., ап. ...........

Заявява:

С настоящото заявление ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява желанието си да получава онлайн достъп
до документите по ЧЛ.260, АЛ.2 И ЧЛ.260а, АЛ.1 ОТ ЗЕС.
С полагане на подписа си ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с " УСЛОВИЯ И РЕД ЗА
РЕГИСТРАЦИЯ НА АБОНАТ СЪГЛАСНО ЧЛ.260, АЛ.2 И ЧЛ.260а, АЛ.1 ОТ ЗЕС" и ги
приема.

Ползвани услуги:
 Интернет
Телефонен пост –
Телевизия

IP адрес: ...............................................
номер:....................................................

Подпис на клиента

Подпис на представителя на ТКВ ЕАД

Име:..................................................................................
(попълва се саморъчно)

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ:.............................................

Дата: ............................ Подпис: .....................................

Дата: .............................. Подпис:

Заявката е приета от:.............................................

Подпис:.................................

