ЗАЯВКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА БТК ADSL
версия 1.5

Дата:…………………………

Заявка No:

РУД: …………………………

Настоящата заявка ще има сила на договор при избор на вид BTC ADSL услуга и след подписване от двете страни на заявката и констативен
протокол за доставяне на оборудване. Потребителят декларира, че е запознат и се съгласява да спазва Общите условия на БТК за
предоставяне на ADSL услуги, публикувани на уеб страницата на БТК - www.btc.bg. БТК има право едностранно да променя Общите условия,
като публикува промените на Интернет страницата си. Такива промени влизат в сила в едномесечен срок от публикаването им.
Потребителите, които не са съгласни с последващи едностранни промени, могат да уведомят БТК до изтичане на този срок, че отхвърлят
промените. В противен случай, промените влизат в сила автоматично след изтичане на едномесечния срок. Повече информация за Услугата
BTC ADSL, предоставяна при възможност и взаимна толерантност, може да намерите на уеб страницата на БТК www.btc.bg.

1. Информация за Заявители (физически
лица)

2. Информация за заявители (юридически
лица)
Наименование: …………………………

Трите имена (по лична карта): …………………………

ЕГН или ЕНЧ: …………………………

Данъчен номер:
…………………………

БУЛСТАТ: …………………

Представлявано от
(трите имена):
………………………….

ЕГН: …………………….……

Постоянен адрес: …………………………………………………………………………………………………………
Опции за инсталиране:

„Инсталирай сам” или

Инсталиране от специалист на БТК (30 лв.)

Адрес за доставка на ADSL пакета: ……………………………………………………
Телефон за контакт при доставка на ADSL пакета: ……………………………

3. Информация за услугата
Нова ADSL услуга или

Промяна на съществуваща ADSL услуга или

Телефонен номер за предоставяне ADSL услугата:

Срок на договора:
6 месеца

/

ADSL 2048 Безкрай

12 месеца

24 месеца

Получаване на отделна сметка за ADSL услугата:

Избран ADSL Пакет

ADSL 1024 Безкрай

Отказ от ADSL услуга

ДА

или НЕ

ADSL 1024 BIZ

Декларация за съгласие на абоната на телефонния
пост

ADSL 2048 BIZ

ДА

ADSL 4096 BIZ

Дата, на която
…………………

или НЕ
е

предоставена

декларацията:

(не по-късно от датата на заплащане на първата месечна вноска за
предоставяне на ADSL услугата)

допълнителен електронни пощенски кутии ………

Допълнителен обем уеб хостинг: ………………… MB

4. Друга информация
5. ADSL пакет
ADSL пакетът съдържа: ADSL модем, модем за
адаптиране, сплитер, Ethernet cable, 2 бр.
Телефонни кабела, книга с инструкции за
инсталиране, включваща диск, Общи условия и
срокове за предоставяне на ADSL услуги, 2 бр.
заявки за предоставяне на ADSL услуги

ADSL пакет:
да се достави
получен (ADSL Takeaway)

6. Достъп до портал на Потребителите http://my.contact.bg/
Потребителско име:

Парола:

7. Подписи
За БТК: ……………………

За Потребителя:

/Бойко Димитрачков/

Подпис: …………………… и дата: ……………………

Агент по продажбите на БТК:

Представляващия юридическото лице:

Подпис и печат: ……………………

Подпис: …………………… и дата: ……………………

