MÜQAVİLƏ
Bakı şəhəri

___ _________201__-cü il.

Bir tərəfdən Azərbaycan Respublikasının qanunları və nizamnaməsi əsasında fəaliyyət göstərən “Azad Azərbaycan” Müstəqil Tele-Radio Kompaniyası,
Prezident
Qaradağlı
Vüqar
Aydın
oğlunun
şəxsində
(bundan
sonra
“İcraçı”
adlanacaq)
və
digər
tərəfdən
___________________________________________________ (bundan sonra “Abonent” adlanacaq) aşağıdakı şərtlər əsasında hazırki müqaviləni
(bundan sonra “Müqavilə” adlanacaq) bağladılar.(“İcraçı” və “Abonent” bundan sonra ayrı-ayrılıqda “Tərəf”, birlikdə isə “Tərəflər” adlandırıla bilər.)
1.
1.1.

MÜQAVİLƏNİN PREDMETİ.

Bu Müqaviləyə görə “İcraçı”, kütləvi informasiya vasiıtəsi məhsulları olan teleradio proqramlarının və bu proqramları seyr etmək üçün zəruri olan
avadanlıqların “Abonent”ə satılmasını təşkil edir,
“Abonent” isə bu Müqavilədə nəzərdə tutulmuş şərt və qaydalarla həmin teleradio
proqramlarını və avadanlıqları alır və onların dəyərini “İcraçı”ya ödəyir.

2.
TƏRƏFLƏRİN HÜQUQ VƏ VƏZİFƏLƏRİ.
2.1. “İcraçı”:
2.1.1.
Özünün və ya icarəyə götürdüyü avadanlıqlardan istifadə edərək, kütləvi informasiya vasiıtəsi məhsulları olan teleradio proqramlarının
qəbulunu təmin edən avadanlığı (bundan sonra “Avadanlıqlar” adlanacaq-resiver+smart kart+pult və ya Cİ Modul+smart kart) “Abonent”ə
satır.
2.1.2.
“Abonent”ə satılmış Avadanlıqlara texniki xidməti- zəmanət müddətində resiverin, ci modulun, smart-kartın, pultun və qida blokun
dəyişdirilməsi və ya təmir olunması üzrə xidmətləri isə yalnız “İcraçı”nın ofisində göstərir.
2.1.3.
“Abonent”i 7 (yeddi) təqvim günü əvvəlcədən məlumatlandırmaqla bu Müqavilənin 3-cü maddəsindəki qiymət cədvəlində müəyyən edilmiş
aylıq abunə haqqının məbləğini və avadanlıqların qiymətini bu Müqavilənin 9.4. bəndinə uyğun birtərəfli qaydada dəyişdirə bilər.
2.1.4.
“Abonent”in təqsiri üzündən smart-kartın zədələnməsi, itirilməsi və ya yararsız hala düşməsi halında dublikat smart-kart yalnız “Abonent”
tərəfindən bu Müqavilənin 3-cü maddəsindəki qiymət cədvəlinə uyğun olaraq ödənişin aparılmasından və zədələnmiş smart-kartı “İcraçı”ya
qaytardıqdan sonra verir. Smart-kartın dəyişdirilməsi zamanı “İcraçı” tərəfindən yayım dayandırılmır.
2.1.5.
“Abonent”ə xarici teleradio proqramını yalnız aylıq abunə haqqını “Abonent” ödədiyi halda ona satır. Yerli (ümumrespublika)
telekanallarının açıq yayımı Rabitə və Yüksək Texnologiyalar nazırliyi tərəfindən həyata keçirildiyi üçün “İcraçı” bu kanalların yayımına
müdaxilə edə bilmir, bilməz və bu səbəbdən də bu yayımla bağlı ortaya çıxa biləcək məsələlərə görə heç bir məsuliyyət daşımır.
2.1.6.
“Abonent”, aylıq abunə haqqı ödəmədiyi halda belə yerli (ümumrespublika) teleradio proqramlarını (əldə etdiyi resiver vasitəsi ilə)
seyr edə bilər, belə ki, bu kanallar dövlət tərəfindən açıq efir olaraq yayımlanır.
2.1.7.
Satdığı teleradio proqramlarının sayını artırmaq, azaltmaq, onların ardıcıllığını dəyişdirmək və texniki zərurət yarandıqda onları digər teleradio
proqramlarla (kanallarla) əvəz etmək hüququna malikdir.
2.1.8.
Hər rübdə 3 (üç) dəfə profilaktik işlər görmək hüququna malikdir.
2.1.9.
Teleradio proqramların yaradıcısı deyildir və onların məzmununa görə cavabdehlik daşımır.
2.1.10. Satdığı avadanlıqların normal işləməsi üçün enerjinin fasiləsiz ötürülməsini təmin edən vasitələrdən (UPS, stabilizatorlar və s.) istifadəni
“Abonent”ə tövsiyyə edir.
2.1.11. Elektrik şəbəkələrindəki qısa qapanmalara və elektrik təchizatındakı qüsurlara və nöqsanlara görə və bunların nəticəsində avadanlıqların
sıradan çıxmasına görə məsuliyyət daşımır.
2.1.12.
“Abonent”i aşağıdakı hallar barəsində məlumatlandırır və Müqavilənin 5.1. bəndində nəzərdə tutulmuş öhdəliklərin yerinə yetirilməməsinə
görə “Abonent” qarşısında məsuliyyətdən azad olunur:
- Adi qəbuledici anten qoşulmazsa telesiqnalın qəbul edilməməsi halında.
- peykdən asılı olaraq yayımlama məqamında yaranan əngəllər, yayımın pozulması və dayandırılması.
2.1.13. Müqavilə ilə üzərinə götürdüyü vəzifələri vaxtında və lazımi qaydada icra etməyi və onların pozulmasına yol verməməyi öhdəsinə götürür.
2.2. “Abonent”:
2.2.1.
Avadanlıqlar üzrə mülkiyyət hüququnu yalnız avadanlıqların dəyərini tam ödədikdən sonra əldə edir.
2.2.2.
Bu Müqavilənin 3-cü maddəsindəki qiymət cədvəlinə uyğun olaraq xidmətlərin dəyərini vaxtı-vaxtında ödəyir.
2.2.3.
Aylıq abunə haqqı ödəmədiyi vaxtda, əldə etdiyi avadanlıqla yalnız yerli (ümumrespublika) teleradio proqramlarını seyr edir.
2.2.4.
Zəmanət müddəti ərzində özbaşına olaraq “İcraçı”nın satdığı avadanlıqlara hər hansı bir mexaniki müdaxilə etmək və ya onu açmaq və təmir
etmək hüququna malik deyildir. Belə halların olması nəticəsində “İcraçı”nın satdığı avadanlıqlarda hər hansı bir qüsur yaranarsa, “İcraçı” heç
bir məsuliyyət daşımır.
2.2.5.
Müqavilə ilə üzərinə götürdüyü vəzifələri vaxtında və lazımi qaydada icra etməyi və onların pozulmasına yol verməməyi öhdəsinə götürür.
3.
3.1.

MÜQAVİLƏ ÜZRƏ QİYMƏTLƏR VƏ ÖDƏNİŞ QAYDALARI.

“İcraçı” tərəfindən satılan avadanlıqların siyahısı və dəyəri, həmçinin 1 (bir) aylıq abunə haqqının məbləği aşağıdakı qiymət cədvəlində
göstərilir;
№
Təklif edilənlər.
Qiymətlər.
1
Resiver vasitəsi ilə yerli-ümumrespublika teleradio proqramlarını izləmək (Dövlət yayımı olduğu üçün)
Pulsuz
2
100 xarici teleradio proqramından ibarət paketin aylıq abunə haqqı
10 manat (on AZN)
3
Resiver+ Smart kart+Pult (Analoq televizorlar üçün)
90 manat (doxsan AZN)
4
Cİ Modul + Smart kart (Rəqmsal televizorlar üçün-əgər televizorunuzda Cİ modul giriş varsa)
40 manat (qırx AZN)
5
Pult (ayrılıqda)
10 manat (on AZN)
6
Smart kart (ayrılıqda)
10 manat (on AZN)
7
Resiver (ayrılıqda)
80 manat (səksən AZN)
8
Cİ Modul (ayrılıqda)
30 manat (otuz AZN)
9

3.2.
“Abonent” “İcraçı”nın xidmətlərinin dəyərini aşağıdakı qaydada ödəyir:
3.2.1. “Abonent”, teleradio proqramlarını almaq üçün aylıq abunə haqqını və avadanlıqların dəyərini qabaqcadan ödəyir.
3.2.2. Növbəti ay üçün də abunə haqqlarının ödənişi, qabaqcadan ödəniş yolu ilə aparılır. Yayımın bərpası yalnız ödəniş aparıldıqdan sonra “İcraçı”
tərəfindən 24 saat müddətində həyata keçirilir.
3.2.3. “Abonent” tərəfindən ödənilən məbləğlər yalnız o halda hesaba alınır ki, ödənilmiş məbləğ tam bir ayın (və ya 2 ayın və ya 3 ayın və s.) abunə
haqqına bərabər olsun. “Abonent” hər hansı bir təqvim ayında Qiymət Cədvəlində nəzərdə tutulduğundan artıq məbləğ ödəyirsə, artıq
ödənilmiş məbləğ “Abonent”ə ödənilmiş məbləğin qalığı müqabilində “İcraçı”nın göstərdiyi yayım xidmətlərindən istifadə etmək hüququ vermir.
Artıq ödənilmiş məbləğ “Abonent” tərəfindən aparılan növbəti təqvim aylarındakı ödənişlərə əlavə olunur və ya Qiymət Cədvəlinə uyğun olaraq
“İcraçı” tərəfindən göstərilən xidmətlərin ödənişinə yönəldilir.

3.3.
3.4.
3.5.

3.6.
3.7.

Aylıq abunə haqqı “Abonent” tərəfindən teleradio proqramlarının seyr edilməsinə başlandığı gündən başlayaraq, bir aylıq hesablanır.
Bu müqavilə üzrə bütün ödənişlər “İcraçı”nın www.atvplus.az internet səhifəsi, MilliÖn ödəmə teminalları və ödənişləri qəbul etmək səlahiyyəti
olan məntəqələrdə nağd ödəniş yolu ilə və ya “İcraçı”nın müvafiq bank hesabına köçürmə yolu ilə həyata keçirilir.
Xidmətin göstərildiyi tarixdən etibarən 6 (altı) ay müddətində hər hansı bir texniki qüsur nəticəsində yayım dayandırılarsa, “Abonent” tərəfindən
ödənilmiş pul vəsaiti (xidmətdən istifadə etdiyi aylıq abunə haqqı, avadanlıqların dəyəri və amortizasiya çıxılmaq şərti ilə) “Abonent” ə geri
ödənilir.
Müqavilənin 3.5-ci bəndində göstərilən hallar istisna olmaqla qabaqcadan ödənilmiş pul vəsaiti “Abonent”ə geri ödənilmir.
Müqavilə üzrə aparılan bütün ödənişlər Azərbaycan Respublikasının pul vahidi olan manatla aparılacaqdır.
4.

4.1
4.2.
4.3.

MÜQAVİLƏNİN MÜDDƏTİ VƏ MÜQAVİLƏNİN XİTAMI.

Bu Müqavilə imzalandığı tarixdən qüvvəyə minir və bir il müddətinə qüvvədədir.
Tərəflərdən hər biri digər Tərəfə ən azı 10 (on) təqvim günü əvvəlcədən yazılı xəbərdarlıq verməklə bu Müqaviləyə birtərəfli qaydada xitam verə
bilər. Müqavilənin bu cür xitam olunması Tərəflər arasında yerinə yetirilməmiş öhdəliklərin icrasına təsir etmir.
Müqavilənin müddətinin qurtarmasına 7 (yeddi) iş günü qalmış ona xitam vermək və ya onu dəyişdirmək haqqında Tərəflərdən hər hansı birinin
təşəbbüsü olmadıqda, Müqavilə, xidmət və ödəniş bu Müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq lazımi qaydada olduğu halda, bu Müqavilədə nəzərdə
tutulmuş eyni şərtlərlə növbəti 1 (bir) il müddətə uzadılmış hesab edilir.
5.

5.1
5.2.
5.3.

“İcraçı”, “Abonent”də adı efir qəbuledici antenin mövcudluğu şəraitində satdığı teleradio proqramlarının keyfiyyətli təsvirinə zəmanət verir.
“İcraçı” “Abonent”in xidmətdən istifadə etməsi üçün “Abonent”i ödəniş əsasında lazım olan avadanlıq dəsti (resiver+pult+smart –kart və ya Cİ
Modul+ smart-kart) ilə təmin edir və avadanlıqların düzgün istifadə edilməsi şərti ilə avadanlıqlara 6 (altı) ay zəmanət verir.
Müqavilə üzrə zəmanət müddəti avadanlıqların “Abonent” tərəfindən alınması barədə müqavilənin imzalaması və smart-karta ilkin ödənişin
yükləndiyi tarixindən və ya www.atvplus.az saytı vasitəsilə onlayn qoşulma sifariş verildiyi və smart-karta ilkin ödənişin yükləndiyi tarixindən
hesablanmağa başlanır.
TƏRƏFLƏRİN MƏSULİYYƏTİ.

6.
6.1
6.2.

Bu müqavilə üzrə öz vəzifəsini icra etməyən və ya lazımınca icra etməyən Tərəf digər Tərəfə vurduğu zərərə görə Azərbaycan Respublikasının
qüvvədə olan qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş qaydada məsuliyyət daşıyır və qarşı tərəfə vurduğu zərərin əvəzini ödəməlidir.
Bu Müqavilənin 2.2.4.-ci bəndində nəzərdə tutulmuş öhdəliyin yerinə yetirilməməsinə görə “Abonent” avadanlıqların zəmanət haqqını itirir.
MÜBAHİSƏLƏRİN HƏLLİ.

7.
7.1
7.2.

Bu müqavilənin icrası ilə əlaqədar Tərəflər arasında yaranmış mübahisələr qarşılıqlı razılıqla həll edilir. Qarşılıqlı razılıqla həll edilməyən
mübahisələr mübahisənin məhkəmədənqabaq həlli (pretenziya) qaydalarına əməl edilməklə Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan
qanunvericiliyinə müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının məhkəmələri vasitəsilə həll edilir.
Tərəflər arasında bu müqavilə ilə tənzimlənməyən bütün münasibətlər Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi və digər normativ-hüquqi
aktları ilə tənzimlənir.
8.

8.1
8.2.

8.3.

9.3.

9.4.

9.5.
9.6.
9.7.
9.8.

FORS-MAJOR.

Tərəflərdən hər hansı biri özünün ağlabatan nəzarətindən kənar olan hər hansı səbəbdən öz öhdəliklərini icra edə bilmədikdə, bunun üçün
məsuliyyət daşımır və öhdəliklərini icra etməyən Tərəf hesab edilmir.
Tərəflərdən hər hansı biri birbaşa və ya dolayısı ilə tətillər, əmək mübahisələri, yanğın, daşqın, qeyri-adi dərəcədə kəskin hava şəraiti,
embarqolar, təbii fəlakətlər və ya terror aktları, müharibə, üsyan, mülki iğtişaş, mülki yaxud hərbi orqan və idarələrin hərəkətləri, karantin
məhdudiyyətləri, yaxud da ki, Tərəfin nəzarətindən kənar olan hər hansı şərt və ya şərait səbəbindən baş verən itki, yubanma, öhdəliklərin icra
edilməməsi və ya təchizatın qəbul olunmaması üçün hər hansı məsuliyyət daşımır.
Əgər Fors-major şəraiti 1 (bir) təqvim ayı və daha çox çəkərsə, onda Tərəflərdən hər biri bu Müqaviləni ləğv etmək hüququna malikdir.
9.

9.1
9.2.

ZƏMANƏT.

ƏLAVƏ ŞƏRTLƏR.

Bu Müqavilədə nəzərdə tutulmayan xidmətlər “İcraçı” tərəfindən əlavə ödəniş əsasında göstərilir.
“İcraçı” onun nümayəndələri tərəfindən verilmiş, bu Müqavilədə nəzərdə tutulmamış hər hansı bir zəmanət və öhdəliklərə görə məsuliyyət
daşımır.
Müqavilənin 9.4.-cu bəndində göstərilənlər istisna olmaqla bu müqavilənin şərtlərinin dəyişdirilməsinə, ona əlavələrin edilməsi Tərəflərin qarşılıqlı
razılığı ilə yol verilir. Aparılan dəyişikliklər yazılı formada tərtib edildikdən və Tərəflərin imza və möhürü ilə təsdiq edildikdən sonra hüquqi
qüvvəyə minir və Müqavilənin ayrılmaz və tərkib hissəsi kimi Müqaviləyə əlavə olunur.
“İcraçı” tərəfindən televiziya və ya mətbuat (kütləvi informasiya vasitələri) vasitəsilə bildirilən Müqaviləyə edilmiş əlavə və dəyişikliklərə bu
barədə bildirişin verilməsindən sonra 7 (yeddi) təqvim günü müddətində “Abonent” tərəfindən yazılı etiraz bildirilməzsə, həmin əlavə və
dəyişikliklər “Abonent” tərəfindən qəbul edilmiş sayılır.
Tərəflərin heç biri bu Müqavilənin şərtlərindən irəli gələn hüquq və öhdəliklərini digər Tərəfin yazılı razılığı olmadan hər hansı bir üçüncü tərəfə
verə bilməz.
“İcraçı” “Abonent”ə xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı dəyişikliklər haqqında və yaxud hər hansı bir digər əlavə məlumatın verilməsi üçün 996
qısa telefon nömrəsinə zəng etməyi tövsiyə edir.
Bu Müqavilənin bütün Qoşmaları, habelə Tərəflər arasında sonradan razılaşdırılmış və imzalanmış bütün əlavələr və dəyişikliklər, eləcə də
qiymət cədvəlinin müəyyən olunduğu 1 saylı Əlavə bu Müqavilənin ayrılmaz hissəsi hesab edilir.
Bu müqavilə Azərbaycan dilində, 2 (iki) nüsxədə tərtib edilmişdir, nüsxələr eyni hüquqi qüvvəyə malikdir, Tərəflərin imza və möhürü ilə təsdiq
edildiyi andan hüquqi qüvvəyə minir və nüsxələrdən biri “İcraçı”da digəri isə “Abonent”də saxlanılır.

10.

TƏRƏFLƏRİN HÜQUQİ ÜNVANI VƏ REKVİZİTLƏRİ.

“İcraçı”

“Abonent”

“Azad Azərbaycan” MTRK
VÖEN : 0300005471
Telefon: 996
www.atvplus.az
Bakı şəhəri, Kovereçkin 13.
“KapitalBank” ASC-nin
“Bakı şəhər” filialı
VÖEN: 9900003611
FAD: 200026
M/H: AZ37NABZ01350100000000001944
SWIFTAIIB:AZ2X
İBAN: AZ80AIIB380300194410269141

___________________________________

Prezident
V. Qaradağlı: __________________
(imza, möhür)

___________________________________
___________________________________
Ev telefonu: __________________________
Mobil telefonu:_________________________
Smart Kart №____________________________
(Plastmas kartın üzərindəki 14 rəqəm)

__________________________
(imza, möhür)

