Rajoni/Zona______________
KONTRATE PER SHERBIMIN AK
KSES NE INTERNETT
“Tema TV sh..p.k”
NR.___________ DATE._______
_
NUMRI I TELEEFONIT
Ndermjet:
TEMA TV shp
pk, Operator i Sherrbimit Internet qe me poshte do te quhet
q
OPERATOR, me seli ne adresëën: Rr. Ismail Qemali, Pallati 10, kati 2,
Tirane, i perfaaqesuar nga Z. Arb
ber Ormeni,
Dhe
__________________________
_________________, me
adresë........................................................................ , perfaqsuar ngga Z/Znj,_________________
................................................................................... me dokument identifikimi Nr. __________
.................................................................................... që më poshtë do të quhet PAJTTIMTAR.
RE
BAZA LIGJOR
m te :
Kjo Kontrate hartohet ne zbatim
ublikën e Shqipërissë” i ndryshuar;
1. Ligjit Nr. 9918 dattë 19.05.2008 “Pëër Komunikimet Eleektronike në Repu
nsumatorëve” i ndryshuar;
2. Ligjit Nr. 9902 dattë 17.04.2008 “Pëër Mbrojtjen e Kon
D
Personalee” i ndryshuar;
3. Ligjit Nr. 9887 dattë 10.03.2008 “Pëër Mbrojtjen e të Dhënave
nligjore që rregullojnë këtë marrëdh
hënie në Republikën e Shqipërisë.
4. Ligje dhe akte nën
KUSHTE TË KONTRATËS
Neni 1. OBJEKTI KONTRATËS
bimit Internet nga Operatori nëpërm
mjet rrjetit të tij tëë telekomunikacion
neve me specifikim
met e dhena ne an
neks.
Ofrimi i Shërb
Neni 2 Tarifat
p
kryeso
orë të cilësisë dhe tarifa, të ofruara nga
n Operatori dhee të pranuara nga Pajtimtari,
P
paraqitten në Aneksin e kësaj
k
1. Shërbimi, parametrat
Kontrate dhe janë pjesë integraale e Kontratës së nënshkruar midiss palëve.
hërbimeve janë ob
bjekt ndryshimi, tëë cilat vendosen dh
he publikohen sipaas kërkesave të liggjit Nr.9918, datë 19.05.2008,
1
“Për
2. Tarifat e Sh
Komunikimett Elektronike në Re
epublikën e Shqipëërisë” i ndryshuar.
Neni 3 DETYR
RIMET
TYROHET :
3.1 OPERATORI DET
S
Internet për Pajtimtarin tëë pandërprerë 24 në 24 orë e me cilësi, si dhe të sigurrojë shpejtësinë e
3.1.1 Të mundësojë ofrimin e Shërbimit
transmetimit të përcaktuar në nenin 1.
o
e Shërbimit Internet brenda dy diteve pune ngga data e nenshkrimit te kontrates.
3.1.2 Të aktivizojë ofrimin
ojë atë për zgjidhjen e mundshme të tyre brenda 3 (trre)
3.1.3 Të evidentojë ankesat dhe shqeetësimet e Pajtimtaarit dhe ta informo
ditëve pune.
3.1.4 Të riparojë defektet teknike dhee të rivendosë ofrimin e shërbimit brenda 3 (tre) ditëvve kalendarike, llogaritur nga momeenti i
n
e informaccionit të Operatoriit.
njoftimit në numrat
3.1.5 Të riaktivizojë shërbimin brendaa 24 (njëzetekatër) orëve, nga momenti që Pajtimtari ka shlyer të gjithaa detyrimet financiiare të
prapambeturra.
3.1.6 Të njoftojë nëpërmjet medias dhe afishimeve, praanë njësisë ankimo
ore e zyrave të tij, çdo ndryshim të tarifave
t
të Shërbim
mit
m vonë se 15 ditë kalendarike, përp
para zbatimit të tyre.
Internet, jo më
3.1.7 Pas kërkesës me
m shkrim, të bëjëë ndryshimin e pakketës Internet ose shpejtësisë së transmetimit ditën e fundit përpara nxxjerrjes
ujore.
së faturës mu
3.1.8 Pas kërkesës me
m shkrim për prisshje kontrate, të bëjë ndërprerjen e Shërbimit Interneet ditën e fundit pëërpara nxjerrjes sëë
faturës mujorre.
3.1.9 Operatori nuk mban përgjegjësi për problemet ap
po defektet që mu
und të vijnë si paso
ojë e përdorimit tëë Internetit në mën
nyrë të
P
si psh. hapjes
h
së faqeve tëë ndryshme Intern
neti, shkarkimit të programeve nga Interneti, dëmtimii nga viruset, aplikkimi i
pavarur nga Pajtimtari
formave të paagesave online etjj.
3.1.10 Të njoftojë Pajtimtarin për modifikime të kësaj Kontrate
K
jo më von
në se 30 ditë përpara datës së hyrjes në fuqi të këtyree
modifikimevee.
3.1.11 Të përgatisë,, Kontratën dhe gjithë elementet e saj,
s në format të printuar,
p
lehtësishtt të lexueshëm dhe të kuptueshem.
3.1.12 Me kërkesën
n e Pajtimtarit, bën
n Kontratën të disp
ponueshme për Paajtimtarin në form
mat të përshtshëm për të plotësuar nevojat
n
e personave me
m aftësi të kufizu
uara shikimi.
3.1.13 T’i japë Pajtim
mtarit një shpjegim
m të hollësishëm të
t të gjitha kushtevve të përdorimit dhe
d kontratës paraa nënshkrimit të
kontrates.

mtarit informacion
n të detajuar për programet
p
tariforee që mund të zgjed
dhë Pajtimtari, dukke i dhënë mundëësinë e
3.1.14 T’i japë Pajtim
ë:
krahasimit midis tyre, përfshirë
i
të plo
otë dhe të qartë, për
p paketat tarifore dhe ofertat prom
mocionale apo speeciale si zbritjet e tarifave,
t
përdorim
mi
i. informacion
pakufizuar i In
nternetit, duke specifikuar midis të tjerave çfarë përfsshihet në paketë/o
ofertë dhe çfarë nuk
n përfshihet në to,
t afatet kohore të
t
ofertave dhe efektet e tejkalim
mit të tyre, përfshirrë tarifat e aplikuara.
ë aplikuar për shërrbimet si kufizime të përdorimit, mëënyra e tarifimit paas tejkalimit të kuffizimit, njësia e maatjes
ii. Sistemin tarifor të
ervale kohore, M//byte etj), ndryshim
mi i tarifës me koh
hëzgjatjen, koha e kryerjes së thirrjees (peak/off peak) dhe
për tarifimin (p.sh.sekonda,inte
intervalet përrktëse kohore të tyre, etj
iii.. Shërbimet shtesë
ë të përfshira në paketën
p
e zgjedhurr
iv.. Informacion për cilësinë e shërbim
meve të ofruara/zgjjedhura përfshirë informacion dhe sqarime
s
për shpejtësinë e Internetitt..
3.1.15 Të mos refuzzojë lidhjen në rrjeet të pajisjeve fund
dore që janë në pëërputhje me Ligjin nr. 9918 dhe akteet nën‐ligjore të tij.
n apo me shumee sherbimeve te zggjedhura nga pajtim
mtari ne kontrate,, vetem pas ezaurimit te
3.1.16 Te aplikoje rrritjen e tarifes se nje
procesit te njoftimit te pajtimtaarit nga Operatori:
n
individuaal (mund te jete ed
dhe me SMS apo telefonate neperm
mjet Call Center‐Sherbimi i klientit) tee pakten 30 (tridhjjet)
‐ Nepermjet njoftimit
dite perpara hyrjes ne fuqi te tyyre, ne rastin kur rritja
r
e tarifave aplikohet nga Operaatori. Njoftimi indivvidual duhet te peerfshije adresen see ku
mi nuk permban deetaje te mjaftuesh
hme te ndryshimevve;
jane publikuaar rritjet e tarifave, ne rast se njoftim
‐ Nepermjet
N
mjetevve te informimit pu
ublik, jo me pak see 7 (shtate) dite peerpara hyrjes ne fu
uqi te tyre dhe ky njoftim
n
duhet te behet
b
per jo me pakk se 3 (tre) dite rrjesht, ne rastin kurr rritja e tarifave eshte miratuar ngaa AKEP me nje vendim te vecante.
3.1.17 Te aplikoje au
utomatikisht edhee pa njoftim uljen e tarifes te nje apo
o me shume sherb
bimeve te zgjedhura nga pajtimtari ne
n
kontrate,bren
nda paketes se zgjedhur ne Aneks.
3.1.18 Te mos vendose detyrim financciar per rilidhje nee rrjet nese nderprreja e sherbimit esshte kryer per shkaak te gabimeve te
Operatorit.
es se pajtimtarit, ne
n perputhje me leegjislacionin dhe kuadrin
k
rregullatorr ne fuqi, te lejoje perdorimin e sherrbimit
3.1.19 Sipas kerkese
t ofruar nga siperrmarres te tjere.
te Internetit te
3.1.20 Per kufizimett apo per nderprerrjet e sherbimit, tee cilat zgjasin me shume
s
se 30 min, Operatori ka detyrimin te vere ne dijeni
oftim behet :
AKEP–in dhe pajtimtaret. Ky njo
i. te
t pakten 48 ore me
m pare, ne rast tee nje permiresimi, modernizimi ose mirembajtje te rrjjetit;
ii. sa me shpejt te je
ete e mundur, por jo me vone se 48 ore, pas ndodhjess se kufizimit apo nderprerjes
n
se shkkaktuar nga defektte apo
r
demtime te rrjetit.
3.1.21 Të kryeeje njoftimin e pajjtimtarit me mjetee elektronike (si p.sh. mesazh në PC)) jo më pak se 3 (tre) ditë rresht parra arritjes së nivelitt të
kufizimit “dow
wnload’/’upload” të përcaktuar në Aneksin
A
1 të Kontrratës;
TYROHET
3.2 PAJTIMTARI DET
e shpenzimet e tij pajisjet (Modem dhe
d Spliter) per lid
dhjen e Sherbimit Internet.
3.2.1 Te siguroje me
esen per sherbimin
n e ofruar, sipas menyres
m
dhe afatevve te percaktuara ne nenin 6 te Kontrates.
3.2.2 Te kryeje page
f
ndaj Op
peratorit, deri ne momentin
m
e prishjes se kesaj Kontraate.
3.2.3 Te likujdoje te gjitha detyrimet financiare
n ne kundershtim me
m Legjislacionin
3.2.4 Te mos perdorre sherbimin e ofrruar per qellime ileegale dhe per te krryer vepra qe bien
Shqiptar.
3.2.5 Te mos perdorre sherbimin Interrnet per qellime risshitje.
eroje sherbimin nee palet e treta.
3.2.6 Te mos transfe
et vetem pajisje tee certifikuara dhe te sigurohet qe teeknologjia e tyre esshte e pershtatshm
me me ate qe kerkkohet
3.2.7 Te lidhe ne rrje
ne sherbimin Internet te Operaatorit.
REJTAT
Neni 4. TE DR
4.1 OPERATORI KA TE
T DREJTE
4.1.1 T’i nderprese ofrimin
o
e Sherbimit Internet Pajtimttarit, i cili nuk ka zbatuar detyrimet qe rrjedhin nga pikat 3.2.2 ‐3.2.7.
s
ne men
nyre te njeanshme, duke njoftuar te pakten 24 ore mee perpara, per qellime mirembajtje dhe
d
4.1.2 Te nderprese sherbimin
n e sherbimit. Kohe
ezgjatja e nderpreerjes te jete jo me shume se 48 ore:
permiresimin
4.1.3 Te ndryshoje tarifat
t
e ofrimit te Sherbimit Interneet gjate vlefshmeriise se kesaj kontraate.
m pak se 30 dite perpara hyrjes ne fuqi te modifikimeve.
4.1.4 Te modifikoje elementet e Kontrates, duke njoftuar pajtimtaret jo me
T DREJTE.
4.2 PAJTIMTARI KA TE
n Internet ne perp
puthje me termat e kesaj kontrate.
4.2.1 Te perdore pa kufizim Sherbimin
e shkrim ndryshimee te tipit te paketees, shpejtesise se transmetimit
t
apo te adreses (vendo
odhjes), per te cilatt palet
4.2.2 Te kerkoje me
bien dakort.
e shkrim prishje te kontrates ne men
nyre te njeanshmee.
4.2.3 Te kerkoje me
n cdo kohe sherb
bimet e zgjedhura ne aneksin e kesajj kontrate neperm
mjet nje kerkese/njjoftimi me shkrim..
4.2.4 Te ndryshoje ne

ntratës së pajtimtaarit, brenda një peeriudhe
4.2.5 Të informohett nga Operatori pëër të gjitha modifikkimet e propozuarra në kushtet e kon
p
datës së propozuar për hyrjeen në fuqi të këtyrre modifikimeve, sipas
s
percaktimevee ne nenin 10.
kohore jo mëë vonë se 30 ditë përpara
4.2.6 Te anullojë kontratën në rast se nuk është dakord
d me modifikimin e kushteve te saj (perfshire rritjen e tarifave), duke njoftuar
Operatorin me
m shkrim ose pran
ne zyrave te tij, para afatit te hyrjes ne fuqi te tyre. Zggjidhja e kontrates nuk do të heqë detyrimet që pajtim
mtari ka
në bazë të ko
ontratës së vjetër.
4.2.7 Pajtimtari, pavvaresisht peraktim
meve ne kete Kontrrate, zoteron te gjitha te drejtat qe i jep legjislacioni dhe
d kuadri nen‐ligjjor
uqi, vecanerisht Ligji nr. 9918, Ligji nr.
n 9902, Ligji nr. 9887.
9
shqiptar ne fu
RIMI
Neni 5 FATUR
p Pajtimtarin mu
ujor do te behet me
m parapagim.
5.1 Faturimi per
5.2 Faturimi i pajtimit mujor:
i. do
d te perfshihet cd
do muaj (si ze me vete) ne faturen e sherbimit telefon
nik te muajit paraaardhes, nese Pajtim
mtari perfiton ngaa
Operatori sheerbimin publik tele
efonik fiks,ose
ii. do te kryhet me fature
f
te vecante nese
n
Pajtimtari nuk perfiton nga Opeeratori sherbimin publik telefonik fiks.
ergohet ne njesine perkatese arketim
more te Operatoritt dhe i dorëzohet Pajtimtarit në ven
ndin e banimit, në
Ne te dy rasteet, fatura do te de
mënyrë zyrtare (me postë ose dorazi) dhe jo më vonë se pesëmbëëdhjetë ditë kalend
darike përpara afatit të pagesës së saj.
s
bipagesen do te beehet ne faturen e muajit
m
pasardhes.
5.3 Faturimi per mb
4 Ne faturen e derrguar Pajtimtarit, pervec vlerave te detyrimeve, Operatori perfshin:
5.4
A
e pageses se
e fatures;
‐ Afatin
‐ Menyren
M
dhe vend
din e pageses se faatures;
‐ Pagesat
P
shtese;
‐ Sanskionet
S
ne rastt moshlyerje te dettyrimeve (kamat‐vvonesat, nderprejee, kufizim te sherb
bimeve etj);
‐ Numer
N
kontakti te Operatorit per Ku
ujdes ndaj Klientit per informacion per
p faturen (thirrjeet drejt ketij numri jane pa pagese ose
o me
kosto jo me te larte se nje thirrrje lokale).
Neni 6. KRYERJA E PAGESAVE

nanciare te Pajtim
mtarit ndaj Operato
orit kryhen si me poshte:
Detyrimet fin
6.1 Per vleren e insttalimit, me LEK ne dore, vetem njehere, prane arkes se
s Operatorit ose me
m Urdher‐Xhirimi ne emer dhe ne favor
f
te
e ne faturen e leshuar, ne momentin
n e firmosjes se kesaj Kontrate, referruar tarifave te peercaktuara ne Anekks‐
Operatorit, siipas percaktimeve
Kontrate.
6.2 Per vleren e pajttimit mujor menjeehere me ofrimin e sherbimit:
p
te Operatorrit, në
a) me faturen mujorre te sherbimit telefonik, sipas nenitt 6.1.b te “Kontrattes se Pajtimit” nee rrjetin telefonik publik
mtari Perfiton nga Operatori
O
sherbim
min publik telefonikk fiks,ose
rast se Pajtim
b) Sipas afateve te fatures
f
se vecante nese Pajtimtari nuk perfiton nga op
peratori sherbimin
n publik telefonik fiks;
f
e, me lek ne dore prane
p
arkes se Operatorit, ne momeentin e firmosjes se kesaj Kontrate, sipas
s
diteve kalendarike,
c) per muajin e pare
d pas dates se nenshkrimit
n
te saj deri
d ne diten e fun
ndit perpara nxjerjjes se fatures mujo
ore te sherbimit teelefonik.
duke fillur 2 dite
3 (tridhjete) ditevve kalendarike te llogaritura
l
nga dita e fundit e muajitt te
6.3 Detyrimet sipas pikes 6.2 duhet tee shlyhen brenda 30
faturuar.
4 Date pagese do te konsiderohet:
6.4
a) Data e shenuar ne mandat arketimi, ne rastin kur paggesa kryhet me LEEK ne dore prane njesise
n
arketimoree te Operatorit.
mi bankar.
b) Data e prekjes se llogarise bankaree likujduese te Opeeratorit, ne rastin kur pagesa kryhet me Urdher‐Xhirim
Neni 7 SANKSSIONET

bimi i kontraktuar nuk
n plotëson nivelin e cilësisë së parashikuar në kontratë dhe/ose Operatori vonon riparrimin e
7.1 Në rast se shërb
difekteve ne rrjetin e tij te telekomunikacioneve,, tej
ohet t’i zbrese fatu
ures se muajit ne vijim
v
3% se tarifes se
affateve te percaktuara ne pikat 3.1.4 te kesaj Kontrate,, atehere ai detyro
pajtimit mujo
or (me TVSH), per cdo dite mungese cilesie/vonese rip
parimi difekti, por jo me shume se vlera e tarifes se paajtimit mujor (me TVSH).
T
7.2 Ne rast se Pajtim
mtari vonon pagesen e vleftes se fatures mujore tej affateve te percaktu
uara ne piken 6.3 te kesaj Kontrate,
atehere:
a) Deri ne daten 15 te muajit pasardh
hes, Pajtimtari detyyrohet t’i paguaje Operatorit kamate ne masen 0.5 % te vleres se faturees
mujore te papaguar per cdo ditte vonese.
m
pasardhes Pajtimtarit i nderprritet ofrimi i sherbimit. Nga data 16 deri ne diten e fun
ndit perpara nxjerrjes se
b) Ne daten 16 te muajit
dhes negociohet per
p zgjidhjen e mo
osmarreveshjeve, kryerjen
k
e pagesess se fatures mujore, kamat vonesat etj.
fatures mujorre te muajit pasard

c) Nese pas perfund
dimit te afatit sipass pikes 7.2/b mosm
marreveshjet nuk zgjidhen atehere ceshtja
c
kalon per zgjidhje
z
ne Gjykaten e
Rrethit.
d) Diten e fundit perpara nxjerrjes se fatures mujore te muajit pasardhess, Kontrata quhet e nderprere.
mtari nuk kryen paagesen e fatures sipas afatit te saj, Operatori
O
ka te dreejte te ndermarre masa kufizuese tee ofrimi
7.3 Ne rast se Pajtim
p Pajtimtarin:
te sherbimit per
a. Operatori, brendaa 15 diteve pas afaatit te pageses, do
o te njoftoje Pajtim
mtarin me shkrim shkrim
s
ose me SMS/telefonate neprrmjet
n) per plotesimin e detyrimit te pageeses apo detyrimeeve te tjera kontratore, brenda nje afati
a
te arsyeshem, jo me
Call Center (kkujdesi per klientin
pak se 15 ditee, te percaktuar ngga Operatori si dhe duke e paralajm
meruar Pajtimtarin per masat kufizueese qe mund te nd
dermarre Operatorri.
b. Ne rast se Pajtimaatri nuk kryen paggesen apo nuk permbush detyrimet kontraktore brend
da 30 diteve nga afati
a
i pageses se faatures,
oje apo nderprese perkohesisht ofrim
min e sherbimeve.. Ne kete rast, Opeeratori do te dergo
oje nje njoftim perr
Operatori ka te drejte te kufizo
n e fundit dhe/ose fillimin e masave kufizuese/nderpreerjes te perkohesh
hme apo perfundim
mtare.
palajmerimin
c. Ne rast se Pajtimttari nuk ka paguar detyrimin 60 ditee pas afatit te pageeses se fatures, Op
peratori ka te drejtte te nderprese
uar njoftim Pajtimtarit 10 dite perpaara nderprejes. Pas kesaj date me sh
hlyerjen e te gjithaa
kontraten ne menyre te njeansshme, duke i dergu
detyrimeve ndaj
n Operatorit, Paajtimtari ka te drejjte te rilidhe Kontrraten e Pajtimit.
4 Operatori nuk eshte i detyruar te njoftoje paraparakisht Pajtimtarin per
p masat e marra ne rast se shkeljaa e evidentuar e
7.4
kontrates:
nim serioz te rendiit e sigurise publikke, shendetit e mjeedisit;
i. perben nje kercen
mtim serioz fizik, material
m
ose funksional te rrjetit
ii. shkakton nje dem
nikisht e mundshm
me, Operatori eshtee i detyruar te kuffizoje aksesin vetem per ato sherbim
me qe Pajtimtari kaa
7.5 Nese eshte tekn
ervec rasteve kur Pajtimtari
P
abuzon, ose ne menyre tee perseritur kryen me vonese ose nu
uk paguan faturat.
shkelur kushttet e kontrates, pe
7.6 Ne cdo rast kur Pajtimtari vonon pagesen
p
e vleres se fatures, tej afateeve te percaktuaraa ne fature, dhe brenda ketij afati nuk ka
m shkrim per faturen, Pajtimtari deetyrohet t’i paguaje Operatorit kam
mate ne masen 0.5%
% te fatures mujore te papaguar, peer cdo
bere ankese me
dite vonese ne
n pagim nga afati i pageses se percaaktuar ne fature.
7.7 Ne rast se Pajtim
mtari, ka bere ankeese me shkrim perr faturen, para afatit te pageses, ateehere:
a
dhe ktheje pergjigje sipas percaktimeve
p
te keesaj kontrate.
a) Operatori ka detyyrimin te trajtoje ankesen
t mos aplikoje maasat kufizuese te referuara
r
me siperr.
b) Operatori mund te
HJA E NJEANSHME E KONTRATES
Neni 8 PRISH

d te prishe kontraten ne menyre te njeanshme
n
kur Pajjtimtari nuk shlyheen pagesat e fatures sipas nenit 6 tee kesaj
8.1 Operatori mund
Kontrate.
hur diten e fundit perpara nxjerrjes se fatures mujore pavarsisht nga daata e
8.2 Pajtimtari ka te drejte ta quaj ketee Kontrate te prish
e shkrim.
paraqitjes se kerkeses se tij me
K
ne menyyre te njeanshme dhe pa kosto shteese, ne rastet e mo
odifikimit/zevendeesimit
8.3 Pajtimtari ka te drejte te zgjidhe Kontraten
te kontrates, nese nuk eshte daakort me kushtet e reja perfshire:
r
te tarifes se nje
n apo me shumee sherbimeve;
‐ rritje
‐ perkeqesim
p
te tregguesve te cilesise se
s sherbimit nga Operatori
O
ntrates nuk do të heqë
h
detyrimet qëë pajtimtari ka në bazë të kontratës së vjetër. Ne keto
o raste pajtimatri duhet
d
te njftoje
Zgjidhja e kon
Operatorin sipas peraktimeve te
t nenit 10.

HME
Neni 9 KUSHTTE TE PERGJITHSH

n perputhje me aktet
a
ligjore dhe nenligjore te Repub
blikes se Shqiperise.
9.1 Kjo Kontrate harrtohet dhe interprretohet nga Palet ne
et që lindin ndërm
mjet palëve zgjidheen sipas percaktim
meve ne Udhezuesiin e Mosmarrveshjeve me pajtimtarrin te
9.2 Mosmarrëveshje
e. Ne rast se palet nuk arrijne të zgjid
dhin mosmarrvesh
hjen me mirëkuptim, secila mund ti drejtohet për shq
qyrtim
dhena si Aneks i kesaj Kontrate
R
ku është lid
dhur Kontrata.
Gjykatës së Rrethit
e diten e nenshkrim
mit te saj nga paleet.
9.3 Kjo Kontrate hyn ne fuqi ne
9.1. Kjo kontrate lidhet per nje afat tee percaktuar prej 12
1 (dymbedhjete) muajsh duke filluaar nga data e nensshkrimit te kontrattes prej
pajtimtarit.
O
me shkrim ose ne zyrat e tij, se nuk deshiro
on vazhdimin e kontrates pertej afattit 12
9.2. Nese pajtimtari nuk ka njoftuar Operatorin
(dymbedhjetee) mujor, kontrataa kthehet ne kontrrate me afat te paccaktuar.
mit te afatit fillestar prej 12 muajsh, pajtimtari mund ta zgjidhe kontrateen duke njoftuar me
m shkrim Operato
orin per kete ose me
m
9.6. Pas kalim
deklarim ne dyqanet
d
e operato
orit. Operatori do ta
t zgjidhe kontrateen ne fund te muaajit ne vazhdim, po
or asnjehere me vo
one se 30 (tridhjett) dite
nga marrja e njoftimit nga ana e Operatorit. Ne rast
r se kontrata zggjidhet gjate muajit, tarifa mujore e pajtimit do te pagguhet deri ne fund te
muajit kalend
darik gjate te cilit eshte
e
zgjidhur kon
ntrata.

9.7 Ne cdo raast zgjidhjeje te kesaj Kontrate duhet te shlyhen te gjittha detyrimet e Paajtimtarit kundrejtt Operatorit.
9.8 Ne rast zgjidhjeje te Kontrates perr shkak te mosshlyyerjes se detyrimeeve nga ana e Pajtimtarit, ai qofte peersonalisht, qofte si
p shlyer me pare detyrimet e tij te prapambetura ndaj
person juridikk do te humbase te drejten te lidhe nje kontrate tjeteer me Operatorin pa
Operatorit. Operatori
O
do te ruaaje te drejten e tij per te kerkuar sipas ligjit pagimin e detyrimeve te passhlyera.
9.9 Secila pale ka te drejte te kerkoje prishjen e njeansh
hme te kontrates, sipas percaktimevve te dhena ne kette kontrate.
Neni 10. MODIFIKIMI

0.1. Percaktimet e kesaj Kontrate dh
he Udhezuesi per Zgjidhjen
Z
e Mosmaarreveshjeve perb
bejne Termat e Perrgjithshme te Konttrates
10
se lidhur midis Operatorit dhe Pajtimtarit, dhe jaane miratuar me Vendim
V
te Keshillit Drejtues te AKEP..
0.2. Termat e Perggjithshme te Kontrates mund te mod
difikohen apo zeveendesohen vetem pas miratimit te ndryshimeve
n
nga AKEP.
A
10
10
0.3. Per cdo modikkim/zevendesim tee kushteve te perggjithshme, reduktimi te sherbimeve//cilesise dhe rritje te tarifave te
sherbimeve te zgjedhura nga pajtimtari,
p
Operato
ori duhet:
T njoftoje Pajtimttarin nepermjet njjoftimit individual (mund te jete edh
he me SMS apo mee telefon nepermjet Call Center‐Sheerbimi i
‐ Te
klientit) te paakten 30 (tridhjet) dite perpara hyrjees ne fuqi te tyre. Njoftimi individuaal duhet te perfshijje adresen se ku jaane publikuar
ndryshimet/ttermat e reja, ne raast se njoftimi nukk permban detaje te mjaftueshme tee ndryshimeve;
‐ te
t njoftoje pajtimtaret nepermjet mjeteve te informim
mit publik, jo me pak
p se 7 (shtate) diite perpara hyrjes ne fuqi te tyre dhe ky
njoftim duhett te behet per jo me
m pak se 3 (tre) dite rrjesht, ne rasttin kur rritja e tariffave eshte miratuaar nga AKEP me njje vendim te vecan
nte.
10
0.4 Permiresimi i sherbimeve per pajtimtarin si ulja e tarifave
t
dhe rritja e cilesise/sherbim
meve mund te aplikohen nga Operattori pa
qene nevoja e njoftimit.
10
0.5 Ndryshimet e cituara
c
ne piken 10
0.3, hyjne ne fuqi ne daten e percakktuar nga AKEP (nee rast se ato jane objekt
o
miratimi ngga
AKEP) ose nga Operatori.
0.6 Ne rast se pajtiimtari nuk njofton
n me shkrim Operaatorin, sipas pikes 10.7, pajtimtari ko
onsiderohet se i pranon ne heshtje
10
ndryshimet dhe
d efektet e ndrysshimeve zbatohen
n nga data e hyrjess ne fuqi te tyre paa qene i detyruesh
hem nenshkrimi i tyre
t
(te nje amend
damenti
apo kontrates se re) nga te dy palet
p
. Palet kane te
t drejte te neshkruajne amendameentet apo kontrateen e re, ne cdo koh
he para apo pas hyyrjes ne
himeve.
fuqi te ndrysh
10
0.7Në rast se pajtim
mtari nuk është daakord me modifikiimin e kushteve tee kontrates (perfsh
hire rritjen e tarifaave) te cituar ne piiken
10.3, pajtimtaari ka te drejte te mos pranoje modifikimin/zevendesimin e kontrates dhe
d ta anulojë kon
ntratën duke njoftu
uar Operatorin mee
shkrim ose nee zyrat e tij, para afatit
a
te hyrjes ne fuqi
f
te tyre. Zgjidh
hja e kontrates nukk do të heqë detyrrimet që pajtimtarri ka në bazë të ko
ontratës
së vjetër.
Kjo kontrate dhe
d gjithe elemen
ntet e saj hartohet ne 2 (dy) kopje tee njevlefshme ne gjuhen
g
shqipe, ngaa te cilat 1 (nje) ko
opje e mban Operaatori
dhe 1 (nje) ko
opje i dorezohet Pajtimtarit. Te dy kopjet nenshkruhen nga te dy palet.
Me ane te ketij nenshkrimi verttetoj se i kam lexu
uar, kuptuar dhe pranuar
p
kushtet dh
he termat e kesaj kontrate.
k

RESA (Kontaktet) :
Neni 10. ADR
_________________ PAJTIMTARI:
Rajoni/ Zona ............................................
Adresa: ...........................................
NIPT: ............................................
Kodi Fiskal: ............................................
ANEKSI nr.1//1

ave
Tabela e sherrbimeve dhe tarifa
A. Parametrat cileso
ore teknike:
A.1 ‐ Shpejtessia e transmetimitt te te dhenave:
1. Shpejtesia nominale/maksimale e transmetimit
t
te tee dhenave:
_____ Kbps/Mbpss
a) Download ______
b) Upload ________
___ Kbps/Mbps
t
te tee dhenave:
2. Shpejtesia minimale e garantuar e transmetimit
m
_______ Kbps/Mbps
a) Po, garantojme minimalisht
me shpejtesi minim
male pasi ofrimi i sherbimit bazohet ne perpjekjet me te mira (best effort).
b) Jo, nuk garantojm
A.2 – Parameetrat cilesore admiinistrative:
1. Koha per reealizimin e lidhjes se aksesit ne internet _______ (ditee kalendarike)
2. Koha e ripaarimit te defekteve
e __________ (oree)

3. Koha e zgjidhjes se ankesave
e te perdoruesve _____
_
(ore)
ANEKSI NR. 2

UDHEZUES PER ZGJIDHJEN E ANKESAVE
A
1‐ Ankesat mund te paraqiten :
a‐ Nepermjet numriit te shkurtuar ______per “Difekte teeknke”
bimin Internet”
b‐‐ Nepermjet numriit te shkurtuar ______per “Asistence teknike per sherb
c‐ Nepermjet sporte
eleve te Operatorit ku merret deklarrim shkresor per ankesen.
a
dryshme.
d‐‐ Nepermjet postes per ankesa te nd
e‐ Me email ne adre
esen :____________________
n : _______________
f‐ Me fax ne numrin
2‐ Afati i paraqitjes se ankesave eshtee:
ekte Teknike” dhe “Asistence teknike per sherbimin In
nternet” paraqiten
n ne cdo kohe ( sheerbimi 24 oresh);
a‐ Ankesat per “Dife
dimet apo veprimeet e Operatorit perr aksesin apo veprrimit te kryer nga Operatori.
O
b‐‐ Ankesat per vend
c‐ Ankesat per faturrim paraqiten deri ne fund te muajitt te dyte pasardhes te fatures se ankkimuar.
r
te difektevve te paraqiten meenjehere pasi mbaaron afati sipas pikkave perkatese te kontrates.
d‐‐ Ankesa per mos riparim
e‐ Ankesat e tjera, te cdo lloji qofshin paraqiten sa me pare.
p
3‐ Ankesat , ne vare
esi nga natyra e tyrre, shqyrtohen ngaa strukturat perkatese e Operatorit,, mbeshtetur ne tee dhenat e marra nga
n
e konform rregullavve behet analiza dhe
d zgjidhja e tyre,, konform afateve te parashikuara ne
n Kontraten e Pajtimit.
Deget apo Seektoret e tjere dhe
mimit me shkrim te
t Pajtimtarit mbi rezultatin e shqyrtimit te ankesave sipas pikave 2.b, 2.c,2.d,
2
dhe 2.e eshte brenda 15 diteeve nga
4‐Afati i nform
marrja e tyre.
m
nje rregjisterr te vecante per an
nkesat e paraqiturra sipas pikave 2.b
b, 2.c, 2.d dhe 2.e.,, dhe pergjigjet e dhena
d
me shkrim sipas
s
5.Operatori mban
pikes 4, duke i dhene seciles nje numer refernce..
e, ne perputhje me percaktimet ne kontrate per zgjidhjen e mosmarrevveshjeve, te ankoh
hen ne gjykate perr
6‐ Pajtimtaret kane te drejte qe
vendimin e marre
m
nga Operato
ori.

Per Tema TV

Abonenti

__________________________
__

_______________________

