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Условия за използване на услугата "M-tel Telecommunications Key"

1. Услугата на "Мобилтел" АД "M-tel Telecommunications Key", наричана по-долу за краткост Услугата, представлява предоставяне на оторизиран достъп до електронно
приложение за управление на параметри и условия по посочен от АБОНАТА договор за услуги, на интернет адрес: http//www.key.mtel.bg. Действията, които АБОНАТЪТ
може да извършва чрез електронното приложение, са изброени в Приложение № 1, неразделна част от настоящите Условия, като Мобилтел си запазва правото да
актуализира този списък по всяко време.

2. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да осигури възможност за безвъзмездно ползване на Услугата от страна на АБОНАТА при спазване на настоящите Условия и
Условията за ползване на сайтовете на Мобилтел ЕАД и предоставяните чрез тях услуги като предостави на АБОНАТА безплатна регистрация на www.mtel.bg,
клиентска парола и USB модем с дейта карта с безплатен неограничен достъп до приложението http//www.key.mtel.bg. При ползване на Услугата в роуминг трафикът,
генериран чрез USB модема и дейта картата до приложението http//www.key.mtel.bg се тарифира по действащия ценоразпис на ОПЕРАТОРА. 

2.1 Заявлението за достъп до Услугата се попълва по образец, предоставен от Оператора.

3. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да предоставя Услугата качествено като осигури работоспособност на програмното и техническо осигуряване, в рамките на
съществуващите технически възможности, капацитет и натоварване на мрежата, както и в съотвествие с изискванията на разрешението, издадено от Комисия за
регулиране на съобщенията.

4. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да осигури информация, свързана с ползването на Услугата или възникнали проблеми на тел. *88.

5. АБОНАТЪТ се задължава да използва предоставената му услуга само за собствени нужди и за незабранени от закона цели.

6. АБОНАТЪТ се задължава да използва Услугата по начин, който не нарушава работоспособността на програмното и техническо осигуряване на предоставената
услуга.

7. АБОНАТЪТ се задължава да предостави на ОПЕРАТОРА валиден e-mail адрес и има възможност да извърши промяна на служебната първоначална парола.

8. АБОНАТЪТ определя сам лицата, които желяе да имат достъп до информацията, получавана чрез Услугата и отговаря за осъществяването на контрол за
недопускане на неоторизиран достъп до тази информация.

9. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за осъществен достъп до информацията, предоставяна на АБОНАТА чрез Услугата, от неоторизирани лица по вина на
АБОНАТА в следствие на неправилно или небрежно боравене със системата, предоставяне на потребителското име и/или парола, клиентската парола и USB модема
на трети лица от страна на АБОНАТА и/или негови служители и др.

10. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за прекъсване или влошаване на качеството на предоставяната услуга, дължащи се на обстоятелства извън неговия контрол,
включително, но не само: случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет, технически неизправности или пречки, свързани с
използваното крайно устройство.

11. ОПЕРАТОРЪТ носи отговорност за верността на предоставената чрез Услугата информация.

12. АБОНАТЪТ носи отговорност пред ОПЕРАТОРА, в случай, че с действията си наруши работоспособността на програмното и техническо осигуряване на
предоставената услуга.

13. Достъпът на АБОНАТА до Услугата се прекратява:

13.1. със 7-дневно писмено предизвестие от едната страна;

13.2. със 3-дневно предизвестие от изправната страна при нарушаване задълженията на другата страна;

13.3. при крекратяване на Договора за услуги, по който услугата се ползва или на съответна част от него.

13.4 Във всеки от гореизброените случаи на прекратяване АБОНАТЪТ дължи връщане на USB модема в изправно състояние или неговата парична равностойност по
действащия ценоразпис на Оператора.

14. За неуредените в тези Условия случаи се прилага договора за услуги на Абоната и Общите условия, представляващи неразделна част от него.

14.1. Настоящите Общи условия са в сила от 23.01.2012 г.

14.2. ОПЕРАТОРЪТ има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Условия като съответните изменения и допълнения влизат в сила по отношение на
Абонатите от деня на тяхното публикуване на адрес: http//www.mtel.bg.
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