sakabelo televiziis momsaxurebis pirobebi

q. rusTavi

------- ---------------------

201

w.

xelSekrulebis mxareebia:
abonenti: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(saxeli, gvari, piradi #, misamarTi, telefoni)
sakabelo operatori: `saqarTvelos centraluri kavSirgabmulobis korporacia~ (sijisi), 204876081;
q. rusTavi, 3700, megobrobis gamz.#2

gamoyenebuli terminebi:
abonenti _ piri, romelic xels awers winamdebare xelSekrulebas da iRebs uflebas miiRos am
xelSekrulebiT gansazRvruli momsaxureba.
saabonento gadasaxadi _ momsaxurebis Tviuri anazRaureba, romelic Seicavs sakabelo qseliT
momsaxurebisa da satelevizio programebis paketis Rirebulebis erTobliobas.
paketi _ sakabelo operatoris resursiT SezRuduli teleoperatoris mier abonentisTvis
miwodebuli satelevizio programebis erToblioba.
CarTvis Rirebuleba _ CarTvis momsaxurebis Rirebuleba.
momsaxureba _ sakabelo operatoris qselis saSualebiT teleoperatoris satelevizio
programebTan daSvebis fasiani momsaxureba.
1.

zogadi pirobebi

1.1 winamdebare xelSekrulebis pirobebiT sakabelo operatori uwevს momsaxurebas abonents,
xolo abonenti anazRaurebs am moმsaxurebas da icavs xelSekrulebiT gaTvaliswinebul
pirobebs.
1.2 sakabelo operatori uflebamosilia calmxrivad Secvaloს momsaxurebis pirobebi.
2. momsaxurebis miRebisa da anazRaurebis pirobebi
2.1 momsaxurebis gawevis valdebuleba dgeba abonentis mxridan xelmowerili winamdebare
xelSekrulebis sakabelo operatorTan registraciidan.
2.2 momsaxurebis Rirebulebis anazRaurebas, abonenti axdens yovelTviurad avansad, sakabelo
operatorTan paketis Rirebulebis Sesabamisad 15 (თხუთმეტი) laris odenobiT, mimdinare
Tvis 5 ------- ricxvamde da xelSekrulebis gaformebisas, instalaciis gadasaxads
------- (--------------------------) laris odenobiT.
2.3 saabonento tarifs adgens sakabelo operatori. tarifi dgindeba dRg-s CaTvliT. sakabelo
operators SeuZlia calmxrivad Secvalos tarifi.
3. tele da sakabelo operatoris uflebamovaleobani
3.1 sakabelo operatorebi arsebuli teqnikuri SesaZleblobis farglebSi maqsimalurad
uzrunvelyofs saTanado momsaxurebis miwodebas.
3.2 sakabelo operatori itovebs uflebas Secvalos momsaxureba: paketidan satelevizio
programebi Secvalos an amoiRos, SeCeros an Sewyvitos mosmaxureba.
3.3 sakabelo operatorebi ar warmoadgenen satelevizio programebis/arxebis Semqmnels da
pasuxs ar ageben maT Semcvelobaze, mauwyeblobis badeze an am programebis/arxebis
SeCereba-Sewyvetaze.
3.4 sakabelo operatorebi pasuxs ar ageben am xelSekruelbis pirobebis Sesrulebaze,
arakontrolirebadi
bunebrivi
da
teqnikuri
pirobebis
gamoisobiT
Seqmnili
xelSeSlisas.

3.5 aRniSnuli momsaxurebis safasuris 2.2 punqtiT dadgenil vadebSi gadauxdelobis
SemTxvevaSi, `sijisi~ itovebs uflebas abonents SeuCeros sijisis momsaxureba.
3.6
დაზიანების აღმოფხვრა მოხდება ,,ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში მომსახურების მიწოდების წესებისა
და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ“ რეგლამენტის მე-18 და 18 პრიმა მუხლებით დადგენილ ვადებში.
აბონენტთა პრეტენზია მიიღება როგორც ზეპირი, ისე წერილობითი ფორმით. აბონენტს განემარტება საჩივრის
წარდგენისა და განხილვის წესი. პრეტენზია განიხილება 5 სამუშაო დღის ვადაში. აბონენტის მოთხოვნის
შესაბამისად, პასუხის გაცემა ხდება ზეპირი ან წერილობითი ფორმით

4. abonentis ufleba-movaleobani
4.1 abonents ufleba aqvs: am xelSekrulebiT gansazRvruli pirobebiT isargeblos
momsaxurebiT, miiRos sakabelo operatorisgan konsultacia.
4.2 abonenti valdebulia sakabelo operators miawodos swori da drouli informacia pirad
monacemebTan dakavSirebul sakiTxebze;
4.3 tarifebisa da pirobebis Secvlisas abonenti uflebamosilia Sewyvitos xelSekruleba,
magram man amis Taobaze momsaxurebis pirobebis Secvlamde werilobiT unda ganacxados
sakabelo operatorTan.
5. xelSekrulebis moqmedeba
5.1 xelSekrulebis moqmedeba ZalaSia bonentis mier xelmowerili dokumentis sakabelo
operatorTan registraciidan. igi ZalaSia mis gauqmebamde an momsaxurebis Sewyvetamde.
6. daskvniTi pirobebi
6.1 am xelSekrulebidan gamomdinare samarTali regulirdeba qarTuli kanonmdeblobiT;
6.2 abonentis garkveuli qmedebis sakmaris mtkicebulebas warmoadgens sakabelo operatorSi
registrirebuli informacia.
6.3 sakabelo operatorebSi registrirebuli abonentis informacia SeiZleba gamoyenebul iqnes
marketinguli TvalsazrisiT. Tu abonents ar surs, rom masze informacia ar iyos
marketinguli TvalsazrisiT gamoyenebuli, man amis Taobaze werilobiT unda
ganacxados sakabelo operatorTan.
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სატელევიზიო არხები:
რუსთავი 2 იმედი 1 არხი აჭარა ტვ 11 GDS მარაო კომედი არხი კავკასია მაესტრო ობიექტივი
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