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1. xelSekrulebis sagani 

1,2 

DOWNLOAD UPLOAD Momsaxurebis safasuri 

- Mbps-mde -  Mbps-mde - lari 

     

                                      2.  mxareTa uflebebi da valdebulebebi  

2.1 angariSsworebis dadgenil vadaSi Seusruleblobisas kompania uflebamosilia abonents 

SeuCeros internet momsaxureoba. 

2.2 abonents daericxeba jarima yovel gadacilebul dReze. 

2.3 თუ აბონენტი 20 კალენდარული დღის განმავლობაში არ დაფარავს მასზე დაკისრებულ საჯარიმო 

თანხას, კომპანია უფლებამოსილია მოახდინოს კომპანიის იურიდიულ საკუთრებაში მყოფი 

მოწყობილობების დემონტაჟი 

2.4 abonenti uflebamosilia miiRos ufaso satelefono konsultacia xelSekrulebaSi miTiTebul 

nomerze darekviT. 0322-02-23-23 (10:00-18:00) 

2.5 abonenti valdebulia xarvezebis SemTxvevaSi 24 saaTis ganmavlobaSi mimarTos 

provaiders, winaarmdeg SemTxvevaSi pretenziebi ar ganixileba. 

2.6 დაზიანების ან პროგრამული გაუმართაობის გამოძახების პირობები შეთანხმებული იქნება 

სატელეფონო მომსახურებით. აბონენტის მიერ ტექნიკოსის გამოძახების ღირებულება შეადგენს 10 (ათი ) 

ლარს. თუ დაზიანება გამოწვეულია კომპანიის ბრალეულობით, აბონენტისათვის მომსახურების გაწევა 

უფასოა 

2.7 provaideri uflebamosilia calmxrivad Secvalos xelSekrulebis 1.2 paragrafSi miTiTebuli 

siCqare an anazRaurebis odenoba Tu moxdeba kompaniisTvis dawesebuli gadasaxadis 

an valutis kursis mkveTri cvlileba. 

2.8 provaideri uflebamosilia abonents SeuzRudos an saerTod Seuwyvitos 

internetmomsaxureoba Tu abonenti Tavisi qmedebiT iwvevs qselis dazianebas. 

2.9 provaideris mier internetmomsaxureoba CaiTvleba miwodebulad, Tu erT kalendarul 

TveSi 24 saaTis ganmavlobaSi internetmomsaxureoba gaTiSuli iyo sxvadasxva mizezis 

gamo. 

2.10 provaideri valdebulia abonents aunazRauros is dReebi  Tuki internetmomsaxureoba 

gaTiSuli iyo 12 saaTis ganmavlobaSi მიმწოდებლის მიერ. 

 

3 anazRaureba da angariSsworebis wesi 

3.1 angariSsworeba xdeba unaRdo angariSsworebis wesiT provaideris mier miTiTebul 

sabanko rekvizitebze და სწრაფი გადახდის აპარატების მეშვეობით 

აბონენტი: სმარტნეტი 

პ.ნ/ს.ნ ------------ misamarTi: ------------ 

 

telefoni: 032222323 

 ID:  ----------- 

http://isp.smart.net.ge/clients.php?gvari=&id=&ip=&mac=&piradoba=&routerid=0&tariffid=0&status=2&settlement=0&jgufi=0&field=balansi&order=ASC&page=1


3.2 აბონენტს უფლება აქვს ისარგებლოს 5 დღიანი კრედიტ-სერვისით, რის შესახებაც უნდა აცნობოს 

კოპმპანიას ცხელ ხაზზე 

3.3 აბონენტს უფლება აქვს ისარგებლოს STOP სერვისით, რომლის ღირებულება შეადგენს 5 (ხუთ) ლარს 30 

დღის განმავლობაში 

4 sxva pirobebi 

4.1 provaideri ar aris pasuxismgebeli abonentis mier internetis qselSi gadacemuli 

informaciis Sesaxeb. 

4.2 winamdebare xelSekrulebaSi da momsaxureobis pirobebSi nebismieri saxis cvlileba 

ZalaSia Tu isini cnobilia provaideris mier satelefono an mokle teqsturi SetyobinebiT. 

4.3 mxareebi Tavisufldebian pasuxismgeblobisgan, Tu maT mier nakisri valdebulebebis 

Seusrulebloba gamowveulia fors-maJoruli garemoebebiT. 

4.4 xelSekruleba ZalaSi Sedis xelmoweris dRidan da moqmedebs 2 პუნქტის 2.3 ქვეპუნქტისა და 

2.8 ქვეპუნქტის პირობების შესრულებამდე 

4.5 winamdebare xelSekruleba SeiZleba gauqmdes vadamde provaideris da abonentis 

urTierT SeTanxmebiT. Tu vadis gasvlamde erTi kviriT adre mxareebi ar Seatyobineben 

erTmaneTs werilobiTi formiT, rom maT surT xelSekrulebis Sewyveta, winamdebare 

xelSekruleba CaiTvleba gagrZelebulad imave vadiT da pirobebiT. 

4.6 es xelSekruleba moicavs or gverds da Sedgenilia or  egzemplarad. orive egzemplari 

identuria da aqvT Tanabariiuriduili Zala. orive mxares aqvs xelSekrulebis erTi 

egzemplari. 

 

5. mxareTa rekvizitebi 

 provaideri: 

 S.p.s smartneti 

 ა/ნ GE83BG0000000909555900 

 misamarTi: saqarTvelo, q. WiaTura, ninoSvilis #18ა 

 el-fosta: info@smart.net.ge  llc.smartnet@gmail.com 

 www.smart.net.ge 

 telefoni:    0 32 2 02 23 23 

                Sps smartNet-is დირექტორი:       daviTi cercvaZe          ---------------------------- 

                 

                  

 

 

           abonenti:  fizukuri/iuridiuli piri :                     

 

 

           gavecani pirobebs, veTanxmebi, vadastureb xelmoweriT:           ------------------------------------ 

 

mailto:info@smart.net.ge

