АНЕКС КЪМ ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ИНТЕРНЕТ
I. Общи положения за анекса
1. Операторът предоставя на Потребителя безплатно и без допълнителни такси за
ползване Устройството за времето на валидност на Договора за доставка на Интернет
между Потребителя и Оператора
2. Потребителят декларира, че разполага с повече от един компютър на адресът, обект
на Договор за доставка на Интернет с Оператора.

II. Права и задължения на Потребителя за анекса
3. Потребителят има право да прекрати анекса по свое желание и по всяко време. За
целта същият връща обратно Устройството на Оператора и попълва молба-обяснение,
след което я предоставя на Оператора. Последният се задължава да прекрати анекса,
независимо от това, дали мотивите на Потребителя са основателни или не.
4. Потребителят не се задължава и обвързва с месечна сума за интернет-услуги.
5. Потребителят има право да избере сам настройките на Устройството, отнасящи се
до: защитна стена, име, парола и начин на криптиране на безжичната мрежа.
6. Потребителят се задължава да използва устройството по предназначение, а именно
за ползване на услугата „Доставка на Интернет“ от Оператора.
7. Потребителят се задължава да осигури постоянни нормални условия за работа
на Устройството, а именно нормална работна температура, влажност на средата,
елекрозахранване с необходимите параметри, правилно свързване, зануляване и
всички други изисквания, указани в неговата документация, както и изискванията
на производителя на Устройството за осигуряване на работна среда на същото.
Потребителят се задължава да спазва гаранционните условия на Устройството, да не
разглобява Устройството, както и да опази гаранционната лепенка на Устройството
през целия срок на валидност на Анекса.
8. Потребителят се задължава да не изключва устройството от мрежата, освен в
случаите, в които това е наложително.
9. При прекратяване на Анекса или Договора за доставка на Интернет, Потребителят
се задължава да върне Устройството напълно окомплектовано, в изправно състояние
и добър външен вид на Оператора. В противен случай, Потребителят дължи на
Оператора неустойка в размер на стойността на Устройството по ценоразпис на
Оператора.

10. Потребителят се задължава да уведоми своевременно Оператора при промяна на
тарифния план, личните данни или адреса си.
III. Права и задължения на Оператора за анекса.
11. Операторът се задължава да предостави на Потребителя Устройството в изправно
състояние и добър външен вид.
12. Операторът се задължава да настрои и поддържа Устройството безплатно в полза
на Потребителя в случаите, когато не е нарушена гаранционната лепенка и са налице
нормални работни условия за функциониране на Устройството.
13. Операторът има право да администрира софтуерно или хардуерно Устройството,
както и да добавя нови функции в полза на потребителите и с цел мониторинг и
подобряване на стабилността на мрежата си.
14. При отпадане на връзката до Устройството, акаунтът на Потребителя бива
деактивиран автоматично поради ограничения в системата. Ако Потребителят желае
да ползва акаунта си на друго място, той трябва да използва бутона за прекъсване на
връзката, който се намира на Устройството.
15. Ако Операторът установи, че няма връзка до Устройството по вина на Потребителя
повече от петнадесет дни в един месец, то Операторът има право да прекрати Анекса
и да изиска обратно Устройството от Потребителя.
16. Операторът има право да прекрати Анекса и да изиска обратно Устройството от
Потребителя, в случаите, когато последният е нарушил или не е изпълнил една или
повече точки от настоящия Анекс или от Договора за доставка на Интернет към който
е сключен настоящия Анекс.

IV. Заключителни разпоредби на анекса
17. За всички случаи, неописани в настоящия анекс са валидни Общите условия за
предоставяне на услуги на Оператора

