KERKESE PER PAJTIM NE RRJETIN E KEMINET
Formulari duhet plotësuar me GERMA KAPITALE
Numri serial i Formularit
Lidhje
j e re

KODI I SHITESIT
Lidhje
j shtesë

Transferim të tretëve

Ripërtëritje
p
j e lidhjes
j

Personale

Biznesi

Të Dhënat e Pajtimtarit
Të dhëna Personale të përsonit që lidh kontratën

Të dhënat e Biznesit

Emri /Mbiemri

Emri i shoqërisë/(sipas QKR)

Adresa e Banimit

Adresa e Shoqërisë
Tel/Fax
Kodi Fiskal

Data e lindjes ___/____/__________
Nipti
Aresimi
Profesioni Aktual

Email:

Tel/Fax

Punëdhënësi__________________________________________________

Përfaqësuesi Ligjor

Pozicioni në Shoqëri

Email:________________________/ Tel/ Fax________________________
Personi i kontaktit Emri/Mbiemri _______________________________________/Adresa e Punës_____________________________________________
Adresa e Faturës ________________________________Tel/Fax_____________________________Email_______________________________________
Tel/Fax
Email

Plani Tarifor
Linjë e Dedikuar Interneti

Linjë Share Interneti

Bandwidth

Bandwidth

128/256kbps

256/512kbps

512/1mbps

1/2mbps

128/256kbps

256/512kbps

512/1mbps

1/2mbps

Shpejtesi te Tjera (Specifikoni)___________________________________________________________________________
Kohëzgjatja

3 Mujore

6 Mujore

1 Vit

Tjetër (specifikoni)___________________________________

Pagesa për shërbimin
I t li i dhe
Instalimi
dh regjistrimi
ji t i i kontratës
k t të

T if Mujore
Tarifa
M j

Shuma në Lekë _______________________________________(Pa TVSH 20%)

Shuma në Lekë_______________________________________(Pa TVSH 20%)

Me anë të kësaj deklarate dhe për sa kohë nuk e kam shfuqizuar apo ndryshuar me shkrim, i jap të drejtë KEMINET të përdorë të dhënat e mija personale të kufizuara vetëm
në (emër, mbiemër, adresë, numër telefoni) për qëllimet e më poshtëme:
•për promovimin e drejtëpërdrejtë apo veprimtari reklame për binesin KEMINET, Përfshirë produkte, shërbime apo aktivitete të KEMINET si dhe promovimin e marrëdhënieve
publike në lidhje me to.
•për promovimin e drejtëpërdrejtë apo veprimtari reklame për binesin e palëve të treta përfshirë produkte, shërbime apo aktiviteteve të tyre si dhe të marrëdhënieve publike
j me to.
në lidhje
Mënyra e komunikimit të drejtpërdrejtë do të jetë me postë, postë elektronike dhe SMS. Ju mund të publikoni emrin, mbiemrin dhe numrin tim të telefonit në numratorët
telefonikë publikë të publikuar nga KEMINET apo operatorë të tjerë të autoizuar me ligj. Deklaroj se më janë bërë të ditura detyrimet financiare dhe se i pranoj të gjitha
kushtet e kësaj kontrate si dhe shërbimet sipas listës së cmimeve KEMINET, të cilat më janë dhënë me këtë kontratë bashkë me shtojcën me shpjegimet përkatës edhe
mënyrën e përdorimit të shërbimeve dhe pranoj të zgjedh këtë program sherbimi tarifor KEMINET.
SKEDA ME TE DHENAT PERSONALE
Jam plotësisht në dijeni dhe pranoj që gjatë kohës para kontraktore ashtu edhe gjatë zbatimit të kësaj kontrate KEMINET të skedojë të dhënat e mija personale në përputhje
me Ligjin nr. 8517, datë 22.07.1999 “Për mbrojtjen e të dhënave personale” mbi të cilat kam të drejta
të plota.
Nënshkrimi i pajtimtarit / Vula _______________________Data ________________________

