
 

                                                                                                                           
                                                                                                                               KUSHTET E KONTRATES

PERKUFIZIME 

“Kontrate”nenkupton mareveshjen me shkrim midis Operatorit dhe Klientit. 

“Operator”nenkupton  personin juridik i cili ofron sherbimin sipas percaktimeve te kesaj kontrate.  
“Klient”nenkupton  personin juridik ose fizik i cili perfiton sherbimin e ofruar ne baze te termave    dhe kushteve te kesaj 

kontrate. 

“Pale (et) ”nenkupton Operatorin dhe Klientin  vec e vec ose se bashku. 

“Sherbim Interneti ”rrjet komunikimi elektronik.  

“Sherbim Telefonie ”rrjet telekomunikacioni.  

“Sherbim E-maili”menyre komunikimi per te transmetuar te dhena elektronike. 
“Pika e Ndarese” pika ne te cilen kontrolli operacional ose pronesia e pajisjeve te komunikimit ndryshon nga njera pale  tek 

tjetra.  Pika  Ndarese zakonisht eshte pika ndermjetese,nga pajisjet ne ambjentet e Klientit (CPE) tek rrjeti i  jashtem qe vjen   
nga Operatori. Ne rast  se  pajisja (CPE) eshte pronesi e Operatorit, ose e dhene me qera nga Operatori atehere kjo do te 

konsiderohet si Pika Ndarese. Ne gjitha rastet e tjera pika e ndarjes eshte kutia ku perfundon kablli i telekomunikacionit.   

1. TERMA  TE  PERGJITHSHEM                                                    
1.1Kjo marreveshje lidhet me vullnetin  e plote dhe te lire te te dyja paleve  per percaktimin e termave, te drejtave dhe 

detyrimeve dhe anasjelltas ne kuptim te zbatimit te tyre ne perputhje me  ligjin Nr. 9918, date 19.05.2008 “Per 

Komunikimin Electronik ne Republiken e Shqiperise”, ”, ligjit Nr. 9887  date 10.03.2008 “ Per Mbrojtjen e te dhenave 
Personale “ dhe ligjit Nr. 9902 date 17.04.2008 “Per Mbrojtjen e Konsumatoreve” si dhe  ne perputhje me dispozitat e 

Kodit Civil te Republikes se Shqiperise.    

1.2Shoqeria “Albanian Satellite Communications” sh.p.k, operon ne fushen e telekomunikacionit, e autorizuar nga 

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare “AKEP”, duke mbajtur licensen me Nr. 2758/4, data  28 Tetor, 

2008 si nje operator vendor dhe kombetar duke patur te drejten per te ofruar keto lloj sherbimesh per klientet.      
2. OBJEKTI I KONTRATES 

2.1Objekti i kesaj kontrate eshte ofrimi i sherbimit te telekomunikacionit dhe internetit per Klientin nga shoqeria 

“Albanian Satellite Communications”sh.p.k. sic percaktohet ne kushtet dhe termat e saj, te cilat perbejne pjese 

integrale dhe te pandashme te kontrates. 

3. KOHEZGJATJA E KONTRATES 

3.1Kjo kontrate eshte me nje afat 1 (nje) vjecar.  Nese palet nuk njoftojne  njeri tjetrin deri 30 dite para perfundimit te 

afatit  te kontrates ajo do te rinovohet automatikisht.  Nese Klienti kerkon te perfundoje kontraten para perfundimit te 

afatit kontraktor, duhet te paraqese 30 dite perpara nje leter njoftimi per nderprerjen e kontrates duke qene i detyruar te 

paguaje vleren mujore te sherbimit perkates dhe tarifen perkatese per nderprerjen e kontrates para afatit, e cila eshte e 

barabarte me vleren mujore te sherbimit. 
4. TERMAT E PAGESES 

4.1Pagesa fillestare e instalimit dhe pagesa per muajin e pare duhet te kryhet ne  momentin e  nenshkrimit te kontrates.  

4.2Te gjithe pagesat e muajve ne vazhdim do te kryhen si me poshte:  

brenda 10 diteve te para te muajit ne vazhdim Operatori duhet te dergoje faturen e muajit te meparshem duke detajuar 
shumen totale te sherbimit te siguruar. Nese klienti kryen nje sasi telefonatash te barabarte me vleren 5000 leke, duhet 

te kryeje kete pagese brenda 48 oreve nga momenti i njoftimit per arritjen e ketij limiti, ne te kundert Operatori ruan te 
drejten e shkepuse perkohesisht sherbimin deri ne momentin qe klienti kryen pagesen e mesiperme. 

Klienti duhet te kryeje pagesen mojore ne cash, me Karte Kredi ne numrin e llogarise Bankare se Operatorit, ose ne 

forma te tjera te ndryshme nga keto, brenda dates se 25 te muajit. Klienti duhet te marre dhe te ruaje kopjen e tij te e 

dokumentave, qe vertetojne kryerjen e veprimeve financiare per pagesen e fatures.   

Nese Klienti nuk ka e kryer pagesen mujore brenda afatit te mesiperm, Operatori ka te drejten te shkepuse 

perkohesisht sherbimin deri kur Klienti te permbushe detyrimin e tij  ne lidhje me shumen e papaguar brenda dates 30 
(tridhjete ) te muajit.  

Nese Klienti permbush detyrimin e tij  brenda  dates 30 (tridhjete )te muajit duke provuar shlyerjen e detyrimit me ane 

te mandate pageses, Operatori do te riaktivizoje sherbimin brenda 2(dy) oreve nga momenti qe Klienti ka dorezuar 

mandate pagesen perkatese.  Ne te kundert operatori ka te drejten te zgjidhe kontraten ne menyre te menjehershme. 

4.3Ne rast se Klienti ka kundershtime ose keqkuptime ne lidhje me vleren e faturuar ai duhet te njoftoje shoqerine me 

shkrim ne lidhje me kundershtite e tij, brenda 15(pesembedhjete) diteve nga dita e leshimit te fatures.  Ne rast se nuk 
ka njoftuar brenda periudhes perkatese, vlera e faturuar do te konsiderohet e vlefshme dhe e sakte dhe fatura perben 

nje dokument ligjor qe verteton detyrimin qe Klienti ka ne vleren perkatese kundrejt Operatorit.  

Nese Klienti do te kryeje pagesen nepermjet Bankes ai do te perdore numrat bankar te Operatorit si me poshte: 

Intesa San Paolo Bank        Raiffeisen Bank            Emporiki Bank  

201 978 35 301 (Lek)         0100803820 (Lek)       001000200010402 (Lek) 

201 978 35 302 (Euro)       8001803820(Euro)       001420200010569(Euro) 

201 978 35 302(USD)       8000803820(USD)       001010200004888 (USD) 
5.DETYRIMET E KLIENTIT 

5.1Klienti duhet te veproje ne perputhje me ligjet dhe rregullat e perdorimit te sherbimeve te telekomunikacionit, dhe 

nuk duhet te veproje ne menyre joligjore ose te papershtatshme qe demtojne Klientet e tjere, Operatorin, ose nje nga 

sherbimet e tjera te ofruara nga Operatori. Veprime te papershtatshme nenkuptojne, por pa u kufizuar ne to: 

5.1.1Ndonje tentative per te lokalizuar ose identifikuar te dhenat personale te perdoruesve te tjere ne rrjet (emri 
perdoruesit/fjalekalimi). 

5.1.2Ndonje tentative per kalim te paautorizuar ne te dhenat ose sistemet e perdorura per parashikimin e sherbimeve. 

5.1.3Trasmetimin e mesazheve te konsideruara si bulk-emaile ne listen perdoruesve te e-maileve pa miratimin 

paraprak te tyre (spamming). 

5.1.4Ndonje tentative per te nderprere perdorimin nga palet e tjera ( mospranim i sulmit te sherbimit). 

5.1.5Ndonje veprim jo ligjor si shperndarja joligjore, e piratuar e materialeve  pornografik. 

5.2Emri i Klientit/ Fjalekalimi i te dhenave jane ofruar per perdorim ekskluziv te Klientit. 

5.3Interneti eshte Medie e Lire. Klienti duhet te perdore ne menyre te kujdesshme sherbimin dhe te parandaloje 
perdorimin nga femijet te materialeve te demshme. Ne te gjitha raste Operatori nuk mban pergjegjesi per perdorimin 

dhe ose aksesin ne materialet joligjore ose ofenduese, gjithashtu ne mos zbatimin e ndonje filtrimi te mundshem.. 

5.4Klienti detyrohet të mos kryejë  dhe të mos lejojë kryerjen e veprimeve që Operatori cmon se mund të ndikojnë ose 

të venë në rrezik cilësinë e rrjetit dhe dhënien e shërbimeve.  Klienti është i detyruar të mos kryejë pirateri informatike 

nëpërmjet shërbimit të ofruar.  Në rast të konstatimit të veprimeve të tilla, si dhe ne cdo rast kur Klienti sillet ne 

menyre joligjore kundrejt Klienteve te tjere dhe kundrejt Operatorit, Operatori ruan te drejten te nderprese sherbimin 
dhe njekohesisht t’i drejtohet Gjykates per shperblimin e demit perkates. 

5.5Klienit duhet të njoftojë Operatorin përpara se të kryejë ndryshimin e pajisjes (router, pc, kartë rrjeti, etj. nese keto 

pajisje jane vendosur nga Operatori) me anë të së cilës lidhet me rrjetin e Operatorit.  Klienti detyrohet të njoftojë 

Operatorin për cdo ndryshim të të dhënave vetiake të paraqitura në këtë Kontratë  brenda 5 (pese) diteve.  

5.6Sherbimi i ofruar nga Operatori eshte per perdorim ekskluziv te tij.  Klienti nuk ka te drejte te rishese, rishperndaje 

ose te perdore sherbimin per qellime tregtie. Ne menyre te shprehur Klientit nuk i lejohet te perdore sherbimin per te 
realizuar thirrje automatike, shitje televizive, marketing televiziv, apo dergim masiv nepermjet faksit.  Klienti nuk 

lejohet  te ofroje sherbime ( me ose pa pagese) tek rezidentet e tjere ose paleve te treta jashte vendit.  Klienti nuk te 
drejte te dhuroje, leviz, jape me qera ose te shese tek palet e treta.   

5.7Klienti detyrohet, nese eshte e nevojshme dhe ne koordinim me Operatorin, te lejeoje te vere ne dispozicion te 

personelit te Operatorit ambientet e tij,  qe te kryeje instalimin e rrjetit te telekomunikacionit, mirembajtjen dhe 

riparimin rrjetit qe i sherbejne ofrimit te sherbimit te telekomunikacionit.  Gjithashtu ai eshte i detyruar te mbaje ne 

kushte te mira kabllin lidhes brenda ambjenteve te tij.  Kjo pjese e lidhjes eshte pronesi e Klientit dhe Klienti ka 

pergjegjesine te riparoje demet. Operatori nuk mban pergjegjesi per mos ofrimin e sherbimit ne rast se nderprerja 
ndodh per arsye te demeve ne lidhjen e brendshme. 

Klienti eshte pergjegjes kundrejt Operatorit ne lidhje me sigurimin e lejes dhe autorizimit nga palet e treta per punet e 

permendura me siper, ne rast se keto pale kane te drejte te refuzojne kryerjen e ketyre puneve si ne ambjentet e Klentit 

ashtu dhe ne ndertesen e Klientit ose ne pronesine e perbashket.  

5.8Klienti nuk mund t’jua kaloje te drejtat dhe detyrimet qe rrjedhin nga kjo kontrate te treteve. 

5.9Te mos perdore dhe te mos lejoje persona te trete te perdorin sherbimin e ofruar nga   shoqeria per qellime qe bien 
ndesh me moralin dhe me ligjin. 
5.10Per sherbim E-mail Klienti ka keto detyrime: 

Te mos perdore sherbimet e- Email per t’u bere pjestare  ose te ndihmoje te tjeret tebehen pjestare ne sjellje ilegale ose 

abuzuese, perfshire ketu pa perjashtim paragrafet e  meposhtem: 

5.10.1Ngarkimin, postimin ose transmetimin e ndonje permbajtjeje qe eshte e paligjshme, demtuese,kercenuese, 

shperdoruese,vulgare , nderhyrese ne privatesine e tjetrit, urrejtese  ose raciale, etnike ose perndryshe e papranueshme, 
sipas gjykimit tone. 

5.10.2Demtimin e femijeve ne cdo lloj forme. 

5.10.3Te imitosh ose sillesh si nje  person ose biznes perfshire  ketu dhe jo vetem e kufizuar ne  nje forum, guide,  ose 

te keqperfaqesosh lidhjen tende me kete person apo biznes. 

5.10.4Te fshish ose te manipulosh te dhenat emerore te derguesit, adresat IP, emrat e serverave, adresat e email-it, ne 

menyre qe  te zhduket origjina e cdo permbajtjeje. 
5.10.5Ngarkimin , dergimin apo transmetimin e ndonje permbajtjeje qe ju nuk keni te drejta per te transmetuar 

perkundrejt cdo ligji apo marrdhenie besimi (sic eshte nje informacion i brendshem, personal apo konfidencial mesuar 

apo i nxjerre si pjese e marredhenieve te punesimit ose nga ndonje marreveshje per mos nxjerrje informacionin). 

5.10.6Ngarkimin,dergimin,apo transmetimin e cdo permbajtjeje qe dhunon nje patent apo marke te rregjistruar, te 

drejten e autorit, publicitet apo te drejta pronesie te cdo pale. 

5.10.7Ngarkimin, dergimin apo transmetimin e cdo reklame te paautorizuar,materialeve  promocionale,emaileve te 

parendesishme,skemave piramidale apo cdo lloj forme tjeter pervec atyre zonave te sherbimit qe jane caktuar per kete 

qellim. 

5.10.8Ngarkimin,dergimin,apo transmetimin e cdo materiali qe permban viruse te software-ve dhe cdo kodi 

kompjuterik  ose programeve te percaktuara per te nderprere, shkaterruar ose kufizuar funksionet e cdo kompjuteri ose 
pajisje telekomunikuese. 

5.10.9“te marresh peng” ose te merzisesh nje tjeter 

5.10.10Te mbledhesh ose te ruash te dhena personale per perdoruesit e tjere 

5.10.11Shitja, shkembimi ose shperndarja tek nje pale e trete  te adreses se emailit te nje personi pa njohurine dhe 

aprovimin e personit ne fjale  per ta nxjerre kete adrese. 
6 .DETYRIMET E OPERATORIT 

6.1Operatori detyrohet te ofroje sherbim telekomunikacioni dhe interneti 24 ore/dite, sipas standarteve teknike.  

6.2Operatori detyrohet t’i siguroje mbeshtetje teknike Klientit per problemet e lidhura me sherbimin e ofruar. 

Operatori mund te ofroje mbeshtetje teknike kundrejt pagesave shtese, pas evidentimit te problemit qe ka ndodhur, ne 
rast se ky problem nuk perfshihet ne pergjegjesite e Operatorit dhe fillon mbas pikes ndarese.   

6.3Operatori  do te kompesoje Klientin per nderprerje te akumuluar ose humbje totale te sherbimit, nese ndreprerjet e 

akumuluara jane me shume se 5 (pese) dite te njepasnjeshme brenda periudhes se 1 (nje) muaji kalendarik.  Nese 

nderprerja kalon 5(pese) dite, atehere Operatori do te kompesoje Klientin per cdo dite shtese pa-sherbim me 1/30 e 

vleres fikse mujore te sherbimit. Ne te gjitha rastet kompesimi nuk do te kaloje vleren e barabarte me 50% te vleres 

fikse mujore te sherbimit.    
Operatori ka te drejten here pas here te nderprese sherbimin (et) per arsye te  mirembejtjes ne pjese te ndryshme te 

rrjetit, kjo periudhe nuk do te konsiderohet si nderpreje e sherbimit dhe Operatori nuk ka ndonje pergjegjesi per 

kompesim kundrejt Klientit. 

6.4Operatori nuk ka pergjegjesi per deme (direkte ose indirekte) te shkaktuara si pasose e mos ofrimit  te sherbimit, 

ose nderprerja e sherbimit, ose degradimi i performances. Sherbimi i internetit eshte nje medie transmetimi e 

shperndare, dhe jepet pa ndonje garanci per performance te ofrimit te sherbimit.  

6.5Operatori detyrohet të shqyrtojë menjëherë çdo kërkesë ose ankesë të Klientit dhe të zgjidhë çdo cështje ose 

mosmarrëveshje që ka lidhje me dhënien dhe cilësine e shërbimeve të përcaktuara në këtë Kontratë Shërbimi.  
Klienti duhet te beje te ditur dhe te raportoje tek Operatori problemin me detaje, nepermjet nje fax-i apo duke 

telefonuar ne Departamentin e Suportit Teknik. Operatori nuk mban pergjegjesi per zgjidhjen e problemit, ose ne 

angazhimin per zgjidhjen e problemit nese Klienti raporton problemin ne ndonje menyre tjeter pervec asaj te 

permendur me siper. 

6.6Operatori garanton se nuk do të cënojë lirinë dhe fshehtësinë e korrespondencës së Klientit. 

6.7Operatori ka te drejten te modifikoje pa njoftim paraprak karakteristikat e sherbimit. 
6.1 6.8Operatori eshte i detyruar te beje te ditur karakteristikat e sherbimit si me poshte: 

6.8.1Sherbimi i Internetit eshte nje objekt komunikimi qe ndahet dhe qe buron nga rrjete te lidhur se bashku, si e tille, 

jane absolutisht jashte pergjegjesise dhe kontrollit te Operatorit. Si pasoje Operatori nuk mund te garantoje ose nuk 
mban pergjegjesi per cilesine dhe/ose shpejtesine e arritur per ngarkimin ose shkarkimin e informacioneve kur hyn ne 

rrjet, faqe ose sherbime te tjera jashte rrjetit te Operatorit. Operatori paveresisht nga kjo zgjedh dhe bashkepunon me 

operatore te cilesise se larte te telecomunikacionit ne menyre qe te ofroje menyren me te mire te mundshme per 

sherbimin e intenetit. 

6.8.2Gjithashtu shpejtesite e permendura nuk jane te garantuara sepse bazohen ne parametra teknik dhe mjedisor te 

ndryshem qe jane jashte kontrollit dhe pergjegjesise se Operatorit por nga ana tjeter mundesohet maksimalisht sasia e 

duhur e qendrushme per te shkarkuar(download)  

6.8.3Operatori nuk mban pergjegjesi per veprimet operacionale, disponueshmerine/ose cilesine e rrjeteve te tjera e 
telekomunikacionit, ose per drejtimin apo perfundimin e thirrjeve telefonike ne rrjetet e tjera.  Ne vecanti Operatori 

nuk mban pergjegjesi per cilesine apo drejtimin e asnje thirrjeje telefonike e cila perfundon ne ose e ka origjinen nga 

rrjet i nje pale te trete. Te gjitha me siper do te aplikohen gjithashtu per sherbimet e internetit dhe e-mailit.   
7. ZGJIDHJA DHE INFORMACION TEKNIK  

7.1Klienti nuk duhet te nderhyje ne pajisjet qe jane instaluar per te siguruar sherbimet e telekomunikacionit dhe qe i 

perkasin Operatorit, vetem ne qoftese eshte instruktuar nga Operatori per te mirembajtjur apo per arsye riparimi. 

7.2Klienti ka pergjegjesine te mirembaje rrjetin e brendshem dhe pajisjet qe lidhen me te dhe te siguroje qe punon 
sipas specifikimeve te prodhuesit dhe per qellimin qe perdoret.  Operatori nuk mban asnje pergjegjesi ne rast se pajisja 

e klientit/ose rrjeti i brendshem nuk funksionon mire apo pengon rrjedhen normale te sherbimeve qe ofrohen nga 

Operatori.   

7.3Ne momentin e nenshkrimit te kontrates te dy palet bien  dakort per instalimin e CPE( Pajisjet ne Ambjentet e 

Klientit).  Garancia e pajisjeve te instaluara tek Klienti do te jete efektive vetem ne rast se pajisjet jane instaluar dhe 

shitur nga Operatori dhe kjo garanci do te jete ne perputhje me kushtet dhe instruksionet e dhena nga Prodhuesi.  

7.4Data fillimit te Garancise se pajisjeve eshte data e shitjes sipas fatues perkatese.  Ne rast se klienit nuk mund te 

provoje shitjen nepermjet fatures se shitjes atehere ai nuk mund te kompesohet ne rasti ne demtimit te pajisjes sipas 
kushtevete garancise.  Klienti do te perdore pajisjet ne perputhje me Manualin e perdorimit te pajisjeve bashkangjitur.   

7.5Garancia nuk do te kete efekt ne rast Forces Madhore, ne rastet e problemeve te shkaktuara nga shkarkesat 

elektrike apo probleme te tjera qe vijne si pasoje e perdorimit ne menyre te gabuar nga Klienti dhe Operatori nuk 

mban pergjegjesi per pasojat e shkatuara si pasoje e ketyre problemeve. Klienti nuk ka te drejten te modifikoje, 

nderhyje ose te perdore pajisjet pervec qellimit te tyre ne perputhje me Manualin e perdorimit dhe instruksioneve te 

Prodhuesit. Ne rast se pajisjet demtohen Klienti detyrohet te njoftoje Operatorin.  Operatori nuk mban pergjegjesi per 
deme te shkaktuara nga perdorimi i gabuar ose nga neglizhenca ne perdorimin e pajisjes.  Klienti eshte i detyruar te 

kompesoje Operatorin per demtimin e pajisjeve si pasoje e neglizhences ose perdorimit te papershtatshem. Klienti 

eshte pergjegjes per cdo humbje, vjedhje, ose demtim te pajisjeve te   percaktuara ne kete kontrate.Klienti detyrohet t`i 

perdore keto pajisje ne perputhje me udhezimet e perdorimit  te ketyre pajisjeve dhe te mos i perdore ato ne menyre te 

paligjshme dhe te mos i keqperdore. Klienti eshte pergjegjes per tokezimin e duhur te pajisjeve dhe per instalimin e 

duhur te kabllove te energjise elektrike. Operatori nuk mban pergjegjesi ne rast se pajisjet jane demtuar si pasoje e 

tokezimit te bere keq ose ne menyre te papershtatshme. 

Te gjitha pajisjet e dhena Klientit nga Operatori per sigurimin e sherbimit telefonise dhe internetit jane prone e 
Operatorit dhe i jepen ne perdorim  Klientit per gjithe kohezgjatjen e sherbimit. Klienti detyrohet qe ne rastin e 

zgjidhjes ose perfundimit te kontrates t`i ktheje Operatorit keto pajisje.  Ne rast se Klienti nuk i kthen pajisjet e 

instaluara ose kur pajisjet jane te demtuara, atehere ai eshte i detyruar te paguaje koston e pajisjeve te instaluara. 
7.6Ne vijim te paragrafit te mesiperm, rrjedhimisht Operatori nuk mban pergjegjesi per pajisje te instaluara nga vete 

Klienti dhe qe konsiderohen prone e tij.   
8 .NDERPRERJA E  SHERBIMIT 

8.1Operatori ka te drejten  te nderprese sherbimin e parashikuar ne kete  kontrate per arsyet e meposhtme:  

8.1.1Ne rastet kur Klienti nuk permbush detyrimet e tij sipas kontrates ne menyre te vecante detyrimet e shprehura  

Nenin 5 te kontrates.  

8.1.2Ne rastet e mos kryerjes se pageses brenda dates se caktuar sipas Nenit 4.  
8.1.3Ne rastet kur Klienti sipas veprimeve te tij krijon probleme te shumta per Rrjetin e  Operatorit.  

8.1.4Ne te gjithe rastet e tjera qe nuk jane shprehur me si me siper dhe qe mund te krijojne probleme te paparishikuara 
per Operatorin. 
9.SIGURIA E INFORMACIONIT DHE SISTEMEVE  

9.1Klienti pranon se rrjeti i internetit eshte rrjet i hapur dhe i pasigurt. 

9.2Operatori nuk eshte i detyruar te siguroje ruajtjen e informacioneve te percjella nga Klienti nepermjet rrjetit te 
internetit. 

9.3Operatori nuk eshte i detyruar te siguroje ruajtjen e sistemeve te vena ne shfrytezim nga ana e perdoruesit dhe te 

lidhura ne rrjetin e internetit. 
10.FORCA MADHORE 

10.1Asnjëra nga palët nuk mban përgjegjësi për mosekzekutimin e plotë apo të pjesëshëm të detyrimeve që rrjedhin 

nga kjo kontratë kur kjo gjë ka ardhur si pasojë e forcave madhore ashtu sic parashikon ligji.  Në këtë rast palët me 

mirëkuptim dhe miratim të përbashkët mund të caktojnë një afat tjetër të arsyeshëm për ekzekutimin e mëtejshëm të 

detyrimeve që rrjedhin nga kjo kontratë.   

10.2Pavarësisht nga veprimi i Forcës Madhore, Operatori do të bëjë të gjitha përpjekjet e mundshme për të 
përmbushur sa më mirë detyrimet e tij që rrjedhin nga kjo Kontratë Shërbimi. 
11.ZGJIDHJA E MOSMAREVESHJEVE  

11.1Çdo mosmarrëveshje që mund të lind nga interpretimi ose zbatimi i kushteve të kësaj kontrate midis dy palëve, do 

të zgjidhen me bisedime dhe mirëkuptim të ndërsjelltë midis palëve në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi.  
11.2Kur midis palëve nuk arrihet zgjidhja e çështjeve me mirëkuptim dhe kontrata shkelet nga njëra palë, pala tjetër i 

drejtohet për zgjidhje Gjykatës së rrethit Gjyqesor Tiranë. 
12.HARTIMI I KONTRATES 

12.1Kontrata hartohet në dy kopje të barasvlefshme.  Çdo njëra prej tyre ka përmbajtje të  njëjtë ligjore dhe secila palë 
do të mbajë një kopje. 
13.NJOFTIME 

13.1Çdo njoftim, kërkesë apo çdo lloj komunikimi i lejuar për t`u dhenë në bazë të kësaj kontrate ndërmjet palëve, do 
të bëhet me shkrim në adresat e meposhtme, duke patur parasysh që të dërgohet sa më shpejt: 

Operatori                                                      Rr”Don Bosko”, Kulla7, kati 2-te, Tirane 

                                                                       Tel:  +355 44 800 000     

                                                                       Faks :  +355 44 800 001 

                                                                       E-mail  suport@tring.al 
14.HYRJA NE FUQI E KONTRATES 

14.1Kjo kontrate fillon efektet e saj nga momenti i nenshkrimit midis paleve.  

 

 


