
Инстант инфо! 

Бидете во тек со сите рекламни пораки што се од ваш интерес! 

Доколку сакате да добивате информации за попусти, интересни настани и за специјални 
понуди и производи од сферата на автомобилизмот, компјутерите, модата, здравјето, како и за 
нови туристички аранжмани и дестинации, внесете ја вашата валидна е-адреса, регистрирајте 
се и станете член на Инстант инфо клубот.  

Услугата Инстант инфо ви овозможува да добивате информативни пораки за промоција и 
достапност на услугите на други правни субјекти преку сите комуникациски канали кои се на 
располагање на Т-Моbile: SMS, e-пошта, повик и MMS. 

Ексклузивното право и одговорност за праќање рекламни пораки го има правниот субјект кој ги 
промовира своите производи и услуги. 
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Општи услови за користење на ИНСТАНТ ИНФО услугата на Т-Мобиле Македонија АД – Скопје 
1. ПРЕДМЕТ НА OПШТИТЕ УСЛОВИ 
1. Предмет на Општите Услови за користење на услугата ИНСТАНТ ИНФО на Т-Мобиле 
Македонија АД - Скопје се условите и обврските за користење услуга за добивање 
информации за промоција и достапност на услугите на други правни субјекти, со кои се 
уредуваат односите помеѓу Т-Мобиле Македонија АД - Скопје (понатаму во текстот - 
Операторот) и Претплатникот (понатаму во текстот - Претплатник) на ИНСТАНТ ИНФО 
услугата (понатаму во текстот - Услуга) на Т-Мобиле Македонија АД - Скопје. 
2. Операторот има право повремено да ги ажурира и надополнува Општите услови, согласно 
со модификациите и усовршувањето на ИНСТАНТ ИНФО услугата на Операторот, без 
претходно известување. Најновата верзија на Општите услови можете да ја погледнете на 
следниов линк: http://www.t-mobile.mk. 
2. ОПИС НА ИНСТАНТ ИНФО УСЛУГАТА 
ИНСТАНТ ИНФО е услуга со која на Претплатникот му се овозможува да прима пораки за 
промоција и достапност на услугите на други правни субјекти преку сите комуникациски 
канали што му се на располагање на Операторот. Ваквите пораки се однесуваат на соодветни 
производи и услуги за кои при регистрацијата Претплатникот изразил интерес да ги прима. 



Најновата верзија на Општите услови можете да ја погледнете на следниов линк: http://www.t-
mobile.mk. 
1. Претплатникот има право во секое време, бесплатно и на едноставен начин,  да го откаже 
користењето на ИНСТАНТ ИНФО услугата, со праќање SMS со содржина СТОП на 1465. 
2. Претплатникот се согласува дека услугата ИНСТАНТ ИНФО се обезбедува “AS-IS” (таква 
каква што е) и дека Операторот не презема никаква одговорност за ненавременост, 
бришење, погрешно доставување или неуспешно зачувување на каква било комуникација 
или лични поставки на Претплатникот. 
3. ПРЕТПЛАТНИК НА ИНСТАНТ ИНФО УСЛУГАТА 
Претплатникот на Услугата на Операторот е секој Претплатник на Операторот кој користи 
мобилен телефонски број од Операторот. 
4. ОБВРСКА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРЕТПЛАТНИКОТ 
1. Во врска со користењето на Услугата, Претплатникот изјавува дека има право да стапува 
во обврзувачки договор и дека не му е забрането да ја прима Услугата согласно законите на 
РМ или друго применливо законодавство. 
2. Претплатникот е согласен да обезбедува вистинити, точни, ажурирани и целосни 
информации за себе и при секоја нивна промена да го информира Операторот. 
3. Доколку Претплатникот обезбеди какви било информации кои се невистинити, неточни, 
неажурирани или нецелосни или Операторот има разумна основа да се сомнева во 
вистинитоста, точноста, ажурноста или целосноста на таквите информации, тој има право да 
ја одбие регистрацијата или да ја прекине Услугата. 
4. Претплатникот се согласува дека со регистрација за користење на Услугата е согласен со 
прибирањето и користењето на податоците и информациите, вклучувајќи го и преносот на 
овие информации во РМ (и/или други земји за чување), обработката и користењето од страна 
на Операторот. 
5. КОРИСТЕЊЕ НА ИНСТАНТ ИНФО УСЛУГАТА НА ОПЕРАТОРОТ И ПРАВИЛА НА ОДНЕСУВАЊЕ 
1. Претплатникот потврдува дека е запознаен и ги прифаќа обврските кои произлегуваат од 
користење на ИНСТАНТ ИНФО услугата и ќе се придржува кон правилата на однесување 
пропишани од страна на Операторот. 
6. СОДРЖИНА НА УСЛУГАТА 
1. Операторот не ја контролира Содржината објавена преку Услугата и не ги гарантира 
точноста, интегритетот или квалитетот на таквата Содржина. Операторот не гарантира дека 
на Претплатникот кој е регистриран за користење на Услугата ќе му праќа пораки со 
информации за промоција и достапност на услугите на други правни субјекти, од причина 
што ексклузивното право за праќање вакви пораки го има друг правен субјектот кој 
ги промовира своите производи и услуги. 
2. Под никакви околности Операторот нема да се смета за одговорен на каков било начин за 
каква било содржина, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на какви било грешки или 
пропусти во содржината, за каква било загуба или штета настаната како резултат на 
користење на каква било содржина објавена, пратена преку каналите за пренос, 
пренесена или ставена на располагање на каков било начин преку Услугата. 
3. Претплатникот разбира дека техничката обработка и пренос на Услугата, вклучувајќи ја 
содржината, може да содржи: 
пренос преку различни мрежи  и 
промени за усогласување и прилагодување на техничките барања за поврзување 
на мрежи или уреди 
7. ПРОМЕНИ НА УСЛУГАТА 
Операторот го задржува правото во кое било време и повремено да ја менува или прекинува, 



привремено или постојано, Услугата (или некој нејзин дел), со или без претходно 
известување. Претплатникот се согласува дека Операторот не му е одговорен нему, ниту на 
која било трета страна за каква било промена, привремен или траен прекин на Услугата. 
8. НЕПРИЗНАВАЊЕ НА ГАРАНЦИИТЕ 
Претплатникот јасно разбира и се согласува дека: 
1. Користењето на Услугата е по негов личен избор. Услугата се обезбедува „таква каква што 
е“ и „онака како што е достапна”. Операторот јасно нагласува дека не признава гаранции од 
каков било вид, експлицитни или имплицитни, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на 
имплицитните гаранции за пазарност, погодност за одредена цел и непрекршливост. 
2. Операторот не дава гаранции дека: 
��Услугата ќе ги задоволи претплатничките барања 
��Услугата ќе биде непрекината, навремена, сигурна или без грешки 
��Резултатите кои можат да се постигнат со користењето на Услугата ќе бидат 
прецизни и сигурни 
�� Какви било грешки во апликацијата ќе бидат коригирани 
9. ИЗВЕСТУВАЊЕ 
Операторот може да го известува Претплатникот со праќање SMS порака за сè што е 
поврзано со самата Услуга, вклучувајќи ги и оние известувања кои се однесуваат на измените 
во Општите услови објавени на веб страница www.t-mobile.mk. 
10. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Пораките, информации за промоција и достапност на услугите на други правни субјекти кои 
Претплатникот ги прима како резултат на користење на Услугата преку каналите за пренос на 
информации не претставуваат Spam (небарана комуникација), од причина што Претплатникот 
за нив има дадено согласност при регистрацијата на барањето. За сето она што не е 
предвидено со Општите услови за користење на ИНСТАНТ ИНФО услугата, важат одредбите 
од Општите услови за користење на услугите на Т-Мобиле АД Скопје.. 
Статутарни ограничувања 
За сето она што не е предвидено со овие Општи услови, ќе важат одредбите од 
Законот за облигационите односи. 
Информации за контакти 
Сите коментари на Претплатникот во врска со овие Општи услови за користење на 
ИНСТАНТ ИНФО услугата на Т-Мобиле АД Скопје се добредојдени. Доколку 
Претплатникот има прашања или доколку смета дека Т-Мобиле АД Скопје не се 
придржува кон правилата дефинирани во Општите услови, може да контактира со 
службата за Односи со корисници преку e-адресата kontakt@t-mobile.com.mk или на телефонскиот 
број 070 122. Доколку Корисникот забележи какви било прекршувања 
на Општите услови, тој е должен тоа да го пријави на горенаведената e-адреса.__ 


