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SHËRBIMI VODAFONE BUSINESS MARKETPLACE

PËR PAJTIMTARËT EKZISTUES ME KONTRATË TË SHËRBIMEVE TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE NË RRJETE TË LËVIZSHME

Të dhënat personale: Pajtimtari/ Administratori / Personi i autorizuar Të dhënat e Biznesit/Organizatës/ Institucionit

Emri/Mbiemri:

24 muajKohëzgjatja e kontratës:

Emri i Shoqerisë / Organizatës:

(sipas QKB / Vendimit të gjykatës)

NIPT / NUIS:

Kategoria e shërbimit: Lidhje e Re Ndryshim Ripërtëritje e Lidhjes

DETAJE TË PERSONIT TË KONTAKTIT IT 

Emri/Mbiemri: Cel:                                                                                E-mail:

12 muaj

DETAJE TË PAJTIMTARIT 

Nëse nuk është i aplikueshëm, domain do të regjistrohet në mënyrë automatike në formatin e tillë: kompaniajuaj.onmicrosoft.com

Business Basic

Apps for Business

Exchange Online Plan 1 

Exchange Online Plan 2 

Business Standard *

Business Basic

Apps for Business

Exchange Online Plan 1 

Exchange Online Plan 2 

Business Standard *

Kodi I dyqanit

Miratimi dhe pranimi i formularit nga Vodafone do të bëhet kur të aktivizohet lidhja në rrjetin Vodafone. Për informacion mbi tarifat ,referojuni listës së çmimeve të Planeve Tarifore , ne Aneksin

1 te kesaj Kontrate. 

Vodafone ruan të drejtën mbi ndryshimin e tarifave, sipas ligjit Nr.9918 datë 19.05.2008 “Për Komunikimet Elektronike në Republikën e Shqipërisë”.

NËNSHKRIMI I PAJTIMTARIT: TË DHËNAT E PËRFAQËSUESIT TË SHITJEVE:

Emri/Mbiemri/Nënshkrimi/Vula

Data:

NËNSHKRIMI I PAJTIMTARIT: TË DHËNAT E PËRFAQËSUESIT TË SHITJEVE:
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Business Online

eShop 100

eShop 1000

eShop unltd

Business Online Pro

eShop Pro100

eShop Pro1000

eShop Pro unltd

Business Online

eShop 100

eShop 1000

eShop unltd

Business Online Pro

eShop Pro100

eShop Pro1000

eShop Pro unltd

*Shënim: Ju lutem referojuni planeve te pershkruara ne Aneksin Nr 1/A dhe B te formularit per tarifat e sherbimeve.

**  Migrimi Virtual do te oftohet për 0 Lekë /Muaj/User në rast të kohëzgjates 18 mujore të kontratës dhe Migrimi Fizik per 0 Leke/muaj ne rast te kohezgjatjes 24 mujore.

DAKORTËSIA MBI PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE PERSONALE TË PAJTIMTARIT

Me anë të kësaj kërkese, për sa kohë nuk e kam shfuqizuar me shkrim, jap pëlqimin tim dhe autorizoj Vodafone Albania Sh.a, që të

përpunojë të dhënat e mia si:

1.  “Jo” 2.  “Po” 

1.  “Jo” 2.  “Po” 

Adresa: ________________________

*** Me përjashtim për sa është dakordësuar në pikën 1 dhe 2, kjo klauzole aplikohet për të gjitha palët që nuk janë pjesë e kësaj kontrate pajtimi.

Emër, mbiemër, numër telefoni, e-mail, për qëllime të tregtimit të drejtpërdrejtë për produkte, shërbime apo aktivitetet e ofruara nga

shoqëria Vodafone Albania Sh.A, Vodafone group Plc, apo ndonjë nga partnerët e këtyre të fundit.

Vendodhje, të dhenat e trafikut dhe faturimit që mundësojnë krijimin e profilit tim si pajtimtar, me qëllim tregtimin e drejtpërdrejtë për

produkte, shërbime apo aktivitetet e ofruara nga shqëria Vodafone Albania Sh.A, Vodafone group Plc.apo ndonjë nga partnerët e këtyre të

fundit. 

Dëshiroj që emri i biznesit/emri, mbiemri dhe numri im i telefonit të jenë pjesë e numëratorit telefonik të përgjithshëm: 

Dëshiroj të jem pjesë e Regjistrit "Do Not Call Me" (Mos më Merr në Telefon)***: 

*
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E-mail mark. 1,000

Domain.al

Migrim Fizik

Migrim Fizik

Migrim Virtual

Migrim Virtual

*

Mailbox 10

E-mail mark. 1,000

Domain.al



Kushte Specifike të Shërbimit - Klientët Vodafone Business

1. Shërbimi – Pamje e përgjithshme
1.1 Vodafone Business Marketplace është një platformë që i ofron Klientit mundësinë për të blerë një shumëllojshmëri Produktesh

(“Shërbimi”) të mundësuar nga AppDirect dhe të ofruara nga Vodafone Albania SH.A. në cilësinë e shitësit të autorizuar
(“Vodafone”).

2. Struktura e Kushteve të Shërbimit
2.1 Dokumentet e mëposhtme rregullojnë dhënien e Shërbimit nga Vodafone dhe janë pjesë e Marrëveshjes, duke zbatuar sipas

radhës së përparësisë të përcaktuar në Kushtet e Përgjithshme:
(a) Kushtet ose Urdhri Tregtar, i cili konfirmon Produktet e zgjedhura nga ose për Klientin;
(b) Këto Kushte të Veçanta të Shërbimit;
(c) Kushtet e Përgjithshme të disponueshme dhe çdo deklaratë të zbatueshme të punëve, politikave dhe/ose udhëzimeve, siç

jepen herë pas here nga Vodafone.

3.Shërbimi
3.1 Për të aksesuar dhe për të përdorur Vodafone Business marketplace, Klienti duhet të krijojë, ose të autorizojë Vodafone të krijojë

në emër të tij, një Llogari të Vodafone Business Marketplace dhe të pranojë këto Kushte të Veçanta të Shërbimit. Nëse Klienti nuk
i pranon këto Kushte të Veçanta të Shërbimit, ai nuk mund të përdorë ose të aksesojë në Vodafone Business Marketplace.

3.2 Produktet e ofruara në platformën e Vodafone Business Marketplace bëhen të disponueshme nga Zhvilluesit e Palës së Tretë
dhe, si i tillë, as AppDirect dhe as Vodafone nuk janë përgjegjëse për këto Produkte të Zhvilluesve të Palëve të Treta.

3.3 Klienti bën pagesën përfundimtare te Vodafone në këmbim të Produkteve dhe Zhvilluesi i Palës së Tretë nuk ka pretendime ndaj
Klientit në lidhje me këtë.

3.4 Blerjet e aksesit në Produktet e Zhvilluesit të Palës së Tretë i nënshtrohen Kushteve të Shërbimit të Zhvilluesit të Palës së Tretë,
të cilat Klienti do të ketë mundësi të rishikojë dhe pranojë përpara se të përpunojë transaksionin e tij, nëse nuk janë të detajuara
në këto Kushte Specifike të Shërbimit. Klienti do të pranojë të respektojë Kushtet e zbatueshme të Shërbimit të Zhvilluesit të
Palës së Tretë dhe duhet të pranojë Kushtet e Shërbimit përkatës të Zhvilluesit të Palës së Tretë pa asnjë ndryshim.

3.5 Produktet janë në dispozicion për t[u blerë në përputhje me periudhat e pagesës të përcaktuara nga secili Zhvillues i Palës së
Tretë, të cilat nuk mund të ndryshohen, dhe janë si më poshtë:
(a) një kontratë 12 mujore duke paguar një tarifë paraprake (“Pajtim paraprak”),
(b) një kontratë 12 ose 24 mujore që paguan këste të barabarta mujore dhe, kur është e zbatueshme, çdo tarifë paraprake

(“Pajtimi Vjetor”).
3.6 Blerjet e produkteve do të shfaqen në faturën e Klientit Vodafone si një kategori shtesë produkti.
3.7 Një ndarje e detajuar e blerjeve është në dispozicion përmes faturës mujore të Klientit.
3.8 Territori: Vodafone Business Marketplace sigurohet nga ose për llogari të Vodafone dhe synohet të përdoret vetëm në Shqipëri.

4. Tarifat
4.1 Për Abonimet Vjetore 12 mujore, afati minimal i kontratës është 12 muaj siç përshkruhet në Urdhër, pas së cilit kontrata do të

rinovohet automatikisht me një kontratë 30 ditore. Një tarifë mujore e përsëritur do të vazhdojë të tarifohet nëse Klienti nuk
njofton Vodafone se dëshiron të anulojë pajtimin vjetor para fundit të muajit të 12 të çdo viti pajtimi.
(a) Nëse Klienti anulon Pajtimin e tij Vjetor para fundit të një periudhe 12 mujore, ai do të duhet të paguajë për tarifën mujore

shumëzuar me numrin e muajve të mbetur në kontratë. Tarifa e ndërprerjes së hershme do të zbatohet në faturën e
ardhshme të Klientit.

4.2 Për Abonimet 24 mujore, kontrata do të rinovohet automatikisht me një kontratë 30 ditore. Një tarifë mujore e përsëritur do të
vazhdojë të tarifohet nëse Klienti nuk njofton Vodafone se dëshiron të anulojë përpara fundit të muajit të 24 të çdo viti pajtimi.
(a) Nëse Klienti anulon Pajtimin e tij para fundit të një periudhe 24 mujore, ai do të duhet të paguajë për tarifën mujore

shumëzuar me numrin e muajve të mbetur në kontratë. Tarifa e ndërprerjes së hershme do të zbatohet në faturën e
ardhshme të Klientit.

4.3 Fillimi dhe kohëzgjatja: Shërbimi do të fillojë në datën në të cilën një Porosi për Produktet bëhet e detyrueshme, dhe do të
vazhdojë pas kësaj deri në përfundimin ose anulimin në përputhje me këtë Marrëveshje. Për blerjet e produkteve përmes
Vodafone:
(a) Agjenti i teleshitjeve, Klienti është i detyruar në pikën në të cilën agjenti i teleshitjeve është autorizuar shprehimisht nga

Klienti për të klikuar “blerjen” në Vodafone Business Marketplace në emër të Klientit;
(b) Menaxheri i llogarisë, Klienti është i detyruar në pikën në të cilën Vodafone është autorizuar shprehimisht nga Klienti për të

klikuar “blerjen” në Vodafone Business Marketplace në emër të Klientit; ose
(c) Drejtpërdrejt në Business Marketplace, Klienti është i detyruar në pikën në të cilën Klienti klikon “blerjen” në Vodafone

Business Marketplace.
4.4 Çdo ndryshim në çmimin e Produkteve është në diskrecionin e Vodafone. Klienti ka përgjegjësinë për të kontrolluar çmimet e

detajuara në Vodafone Business Marketplace, për t’u siguruar që ai ka informacionin më të fundit.
4.5 Rinovimet e kontratës: Të gjitha pajtimet rinovohen automatikisht për të shmangur ndërprerjet, përveç nëse Klienti nuk njofton

përfundimin në përputhje me këtë Marrëveshje. Periudhat e rinovimit janë të njëpasnjëshme dhe do të jenë për të njëjtën
kohëzgjatje si pajtimi fillestar.
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4.6 Paraqitja e faturës: Një ndarje e detajuar e tarifave për produktet e blera përmes Vodafone Business Marketplace shfaqet në
faturën e një klienti. Kjo tregon fundin e totalit të periudhës së faturimit.

4.7 Pro-rata: Kur një periudhë pajtimi mujore e licencës nuk përkon me periudhën e faturimit të një Klienti, ne vlerësojmë tarifat për
pajtimin në softuer, në përputhje me numrin e ditëve të mbetura në muajin kur është zbatuar tarifa.

4.8 Licenca: Klienti duhet t’i përmbahet llojit përkatës të modelit të licencimit të detajuar në Kushtet dhe/ose Urdhrin Tregtar. Për
shembull, kur një licencë për modelin e pajisjes është e zbatueshme, Klienti nuk duhet të caktojë më shumë se një pajisje për
licencë të marrë.

4.9 Verifikimi: Klienti bie dakord që Vodafone mund të verifikojë pajtueshmërinë e tij me këtë Marrëveshje. Nëse gjatë verifikimit,
Vodafone identifikon ndonjë instalim të palicencuar të Produktit të Palës së Tretë, Klienti brenda 30 ditëve do të blejë licenca të
mjaftueshme për të mbuluar çdo mungesë në Çmimin e Listës Standarde të asaj kohe. Nëse Klienti nuk blen licenca të
mjaftueshme pas kësaj periudhe 30 ditore, Vodafone rezervon të drejtën për të rritur sasinë e licencës së Klientit dhe faturimin e
tij për cdo licencë shtesë të kërkuar.

5. Produktet
5.1 Vodafone, Zhvilluesi i Palës së Tretë dhe Klienti janë kontraktues të pavarur në lidhje me shitjen e produkteve të Vodafone. Klienti

dhe Zhvilluesi i Palës së Tretë janë drejtpërdrejt përgjegjës ndaj njëri-tjetrit për kryerjen e detyrimeve të tyre përkatëse sipas
Kushteve të Shërbimit dhe politikave të privatësisë të Zhvilluesit të Palës së Tretë në lidhje me Produktet.

5.2 Klienti është përgjegjës për dhënien e njoftimeve të nevojshme dhe marrjen dhe mirëmbajtjen e pëlqimeve të kërkuara nga
Përdoruesit, për të lejuar Vodafone dhe Zhvilluesin e Palës së Tretë të kryejnë detyrimet e tyre përkatëse kontraktuale në lidhje
me Klientin.

5.3 Për të përdorur ose për të aksesuar Produktin, Klienti duhet të pranojë dhe të veprojë në përputhje me Kushtet e Shërbimit të
Zhvilluesit të Palës së Tretë. Nëse Klienti nuk i pranon ose nuk pajtohet me Kushtet e Shërbimit të Zhvilluesit të Palës së Tretë:
(a) Klienti do të jetë përgjegjës për çdo kosto ose humbje të pësuar nga Vodafone si rezultat i një mospranimi të tillë, duke

përfshirë por pa u kufizuar në çdo kosto ose humbje të pësuar nga Vodafone si rezultat i pretendimeve nga Zhvilluesi i Palës
së Tretë në lidhje me një mospranim nga Klienti të Kushteve të Shërbimit të Zhvilluesit të Palës së Tretë; dhe

(b) Klienti nuk do të përdorë, aksesojë ose vërë në dispozicion për përdorim ose akses në Produktin përkatës dhe Vodafone nuk
do të jetë i detyruar të sigurojë shpërndarjen e Produktit përkatës.

5.4 Vodafone do të ofrojë shërbime mbështetëse për të gjitha Produktet që rishet. Vodafone do të jetë pika e kontaktit për të gjitha
pyetjet operative ose të mbështetjes teknike në lidhje me Produktet, dhe do të përshkallëzohet tek Zhvilluesi i Palës së Tretë
nëse është e nevojshme. Nëse Klienti kontakton drejtpërdrejt me Zhvilluesin e Palës së Tretë, Zhvilluesi i Palës së Tretë sipas
gjykimit të tij, mund t’i ofrojë Klientit mbështetje ose ta ridrejtojë Klientin në Vodafone.

5.5 Klienti ka përgjegjësinë për të ngritur tek Vodafone probleme me Shërbimin që mund të shkaktojë Kredi Shërbimi. Çdo Kredi
Shërbimi e pretenduar nga Klienti duhet të kërkohet përmes Vodafone nga Klienti duke siguruar Vodafone informacionin e
nevojshëm për kërkesën e kredisë. Vodafone do t’ia kalojë kërkesën Ofruesit të Palës së Tretë dhe ky i fundit do të përcaktojë
nëse Kreditë e Shërbimit janë të pagueshme. Klienti është përgjegjës për sigurimin e të gjitha provave dhe informacioneve që
mund të kërkohen nga Ofruesi i Palës së Tretë për të vlerësuar çdo pretendim për Kreditë e Shërbimit nga Klienti. Vendimi i
Ofruesit të Palës së Tretë do të jetë përfundimtar dhe Vodafone nuk do të jetë përgjegjës për asnjë Kredi Shërbimi që nuk
pranohet si e pagueshme nga Ofruesi i Palës së Tretë. Vodafone do të paguajë Klientin për çdo Kredi Shërbimi vetëm pasi të jenë
paguar nga Ofruesi i Palës së Tretë për Vodafone.

5.6 Kushtet e Shërbimit të Zhvilluesit të Palës së Tretë përcaktojnë mjetin e vetëm juridik dhe ekskluziv të Klientit për çdo dështim
nga Zhvilluesi i Palës së Tretë për të përmbushur ndonjë marrëveshje të zbatueshme të nivelit të shërbimit dhe është përgjegjësia
e Klientit të ngrejë një çështje të tillë me Vodafone direkt. Çdo pretendim nga Klienti për një mospërmbushje nga Pala e Tretë
duhet të kërkohet përmes Vodafone nga Klienti duke siguruar Vodafone me informacionin e nevojshëm të kërkuar. Vodafone do
t’ia kalojë kërkesën Zhvilluesit të Palës së Tretë dhe Zhvilluesi i Palës së Tretë do të përcaktojë nëse një mjet juridik është i
zbatueshëm. Klienti është përgjegjës për sigurimin e të gjitha provave dhe informacioneve që mund të kërkohen nga Zhvilluesi i
Palës së Tretë për të vlerësuar çdo pretendim për dështim në përmbushjen e niveleve të shërbimit nga Klienti. Vendimi i
Zhvilluesit të Palës së Tretë do të jetë përfundimtar dhe Vodafone nuk do të jetë përgjegjës për asnjë mjet juridik, i cili nuk
pranohet si i përshtatshëm nga Zhvilluesi i Palës së Tretë. Vodafone do t’i vërë në dispozicion Klientit korrigjimin e zbatueshëm
vetëm pasi Vodafone ta ketë marrë këtë nga Zhvilluesi i Palës së Tretë.

5.7 Çdo Zhvillues përkatës i Palës së Tretë është furnizuesi i Produktit dhe do të jetë përgjegjësi i vetëm për çdo humbje, dëmtim ose
plagosje personale të pësuar në lidhje me aksesin dhe përdorimin e secilit produkt dhe Vodafone nuk do të ketë asnjë përgjegjësi
për këto.

6. Të përgjithshme
6.1 Përfshirja e Produkteve ose lidhjeve me faqet e palëve të treta nuk nënkupton miratimin e Vodafone për ta dhe përveç nëse

thuhet shprehimisht diku tjetër, Vodafone nuk është përgjegjëse për materialet e palëve të treta të përfshira në Produkte ose
lidhje.

6.2 Furnizimi i Produkteve përmes Vodafone Business Marketplace nuk përbën dhënie ose heqje dorë nga ndonjë e drejtë e
pronarëve të së drejtës së autorit.

6.3 Përveç nëse specifikohet ndryshe, Produktet janë vetëm për përdorimin nga Klienti ose përdorimi i brendshëm i Klientit.
6.4 Disponibiliteti i Shërbimeve:

(a) Vodafone nuk mund të garantojë që Vodafone Business marketplace ose Produktet nuk do të kenë defekte.
(b) Përveç kushteve në Kushtet e Përgjithshme, Vodafone mund të kufizojë ose pezullojë hyrjen në Vodafone Business



Marketplace për arsye operacionale duke përfshirë por pa u kufizuar në: (i) për të kryer mirëmbajtjen ose testimin; (ii) kur
është e nevojshme të mbrohet siguria dhe integriteti i Produkteve të Zhvilluesve të Palës së Tretë ose Vodafone Business
Marketplace; (iii) për të zvogëluar incidencën e mashtrimit; dhe (iv) për prezantimin e produkteve të reja.

6.5 Pa garanci: Produktet që i sigurohen Klientit përmes Vodafone Business Marketplace merren ashtu sic janë dhe as Vodafone e as
AppDirect, nuk japin asnjë garanci, të shprehur ose të nënkuptuar, në lidhje me cilësinë e tyre, përshtatjen për një qëllim të
veçantë, besueshmërinë, kohën e duhur, saktësinë, plotësinë, sigurinë ose se ato janë të pagabueshme, dhe për këtë arsye nuk
do të jetë përgjegjës për çdo defekt, pezullim ose ndërprerje të Produkteve, përfshirë çdo humbje ose pretendim që rezulton
prej tyre.

6.6 Përdorimi i produkteve të palëve të treta për zhvilluesit:
(a) Klienti nuk do të përdorë asnjë Produkt të Zhvilluesit të Palës së Tretë për ndonjë qëllim, për të cilin Vodafone, duke

vepruar në mënyrë të arsyeshme, beson se është abuziv, shqetësues, i paligjshëm ose mashtrues.
(b) Kur një Përdorues specifik është në shkelje të Kushteve të Shërbimit të Zhvilluesit të Palës së Tretë në fuqi ose bën që

Klienti të shkelë detyrimet e tij sipas Marrëveshjes, Vodafone do të ketë të drejtën të pezullojë përdorimin e këtij
Përdoruesi të Produktit dhe hyrjen në Vodafone Business Marketplace.

(c) Gjatë çdo periudhe pezullimi, Klienti do të vazhdojë të paguajë të gjitha Tarifat në lidhje me Produktet e pezulluara të
zhvilluesit të Palës së Tretë.

(d) Klienti bie dakord që kur përdorin ose aksesojnë Produktet e Zhvilluesit të Palës së Tretë ata marrin përgjegjësinë e plotë
për:

(I) skedarët dhe të dhënat e transferuara ose të ruajtura, dhe
(II) mirëmbajtjen e të gjitha rezervave të duhura të skedarëve dhe të dhënave të transferuara ose të ruajtura.

(e) Vodafone nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë humbje të të dhënave nga përdorimi i klientit ose nga aksesi i produkteve.
Të drejtat e ruajtura: Vodafone ruan të gjitha të drejtat, titullin dhe interesin në dhe ndaj Vodafone Business Marketplace dhe çdo
përmbajtje të Vodafone dhe rezervon të gjitha të drejtat që nuk i janë dhënë shprehimisht Klientit në këtë Marrëveshje, përveç
Platformës AppDirect për të cilën AppDirect ruan të gjitha të drejtat, titullin dhe interesat.
6.8 Përfundimi:

(a) Lehtësi: Në varësi të shumave që mbeten të pagueshme në përputhje me këtë Marrëveshje, secila palë mund ta zgjidhë
këtë Marrëveshje plotësisht ose pjesërisht duke njoftuar me shkrim 30 ditë më parë.

(b) Tjetër: Nëse Vodafone nuk është më i autorizuar të sigurojë Vodafone Business Marketplace ose Produktet e tij, për
shembull pas përfundimit të një kontrate midis Vodafone dhe një Zhvilluesi të Palës së Tretë, Vodafone mund ta heqë
Produktin e ndikuar nga kjo me efekt të menjëhershëm pas njoftimit me shkrim të Klientit. Nëse kjo ndodh, Vodafone do të
kreditojë Tarifat e paguara paraprakisht në lidhje me Produktin e hequr për periudhën pas përfundimit, pa cenuar të
drejtat e Klientit sipas kësaj Marrëveshjeje dhe Klienti nuk do të jetë përgjegjës për asnjë Tarifë të mëtejshme.

6.9 Efektet e terminimit:
(a) Përveç efekteve të përcaktuara në Kushtet e Përgjithshme, me përfundimin e Marrëveshjes (në tërësi ose pjesërisht),

Vodafone do të heqë aksesin në Produkt dhe Vodafone Business Marketplace dhe Klienti nuk do ta përdorë më Produktin.
Gjithashtu Klienti duhet të sigurojë që Përdoruesit e tij të pushojnë së përdoruri Produktin.

(b) Klienti (nëse i kërkohet nga Vodafone), do të fshijë ose shkatërrojë të gjitha kopjet e dokumentacionit të përdoruesit që
Vodafone ose Zhvilluesi i Palës së Tretë ka furnizuar ose që Klienti ka kopjuar, në çfarëdo forme dhe kthimi, do të fshijë ose
shkatërrojë të gjitha kopjet e Dorëzimeve brenda 7 ditëve kalendarike nga përfundimi i Urdhrit ose heqja e Produkteve
përkatëse dhe i siguron Vodafone dhe/ose Zhvilluesit të Palës së Tretë konfirmimin me shkrim se të gjitha këto kopje janë
kthyer, fshirë ose shkatërruar.

6.10 Klienti mund të furnizojë Produktet për Përdoruesit, por jo me ndonjë palë tjetër. Klienti duhet të sigurojë pajtueshmërinë e
Përdoruesve me Kushtet e Shërbimit të Zhvilluesit të Palës së Tretë, të gjitha ligjet në fuqi dhe Kodet e Praktikës.

6.11 Kur Vodafone, ose Zhvilluesi i Palës së Tretë krijon të Drejta të Pronës Intelektuale gjatë, ose si rezultat i furnizimit të Produkteve
për Klientin, ose përmes Vodafone Business Marketplace, Vodafone ose Zhvilluesit të Palës së Tretë, siç është e zbatueshme, do
të zotërojë të gjitha të Drejtat e Pronësisë Intelektuale.

6.12 Klienti garanton që ata nuk do të eksportojnë të dhëna teknike të kontrolluara ose softuer të marrë nga Vodafone sipas kësaj
Marrëveshjeje në kundërshtim me ligjet e kontrollit të eksportit. Për të shmangur dyshimet, kjo përfshin eksportin fizik dhe
elektronik të të dhënave teknike ose softuerëve.

6.13 Klienti nuk duhet të bëjë asgjë për të rrezikuar të drejtat e pronës intelektuale të Vodafone, ose të palës së Zhvilluesit të Palës së
Tretë ose ato të ndonjë licensuesi të tyre duke përfshirë:

i. regjistrimin ose përpjekjen për të regjistruar ndonjë të Drejtë konkurruese të Pronësisë Intelektuale ndaj atyre të
Vodafone ose Zhvilluesit të Palës së Tretë, ose licensuesve të tyre;

ii. fshirjen ose manipulimin e çdo njoftimi të pronarit të të Drejtave të Pronës Intelektuale të Vodafone, të Zhvilluesit të
Palës së Tretë ose të atyre të ndonjë prej licensuesve të tyre; ose

iii. Ndërmarrjen e çdo veprimi që zvogëlon vlerën e markave tregtare të përfshira në të Drejtat e Pronës Intelektuale të
Vodafone ose Zhvilluesit të Palës së Tretë ose ato të ndonjë licensuesi të tyre; ose përdorimin e ndonjë produkti në
kundërshtim me ligjin në fuqi.

7. Mbrojtja e të dhënave
7.1 Klienti bie dakord që aty ku kërkohet në mënyrë të arsyeshme nga një Zhvillues i Palës së Tretë, Vodafone mund të sigurojë

faturimin dhe informacionin e kontaktit të Klientit tek Zhvilluesi përkatës i Palës së Tretë për qëllimet e menaxhimit, llogaritjen e
komisioneve, administrimin e llogarisë duke përfshirë por pa u kufizuar në krijimin dhe anulimin, për të kryer sondazhe të
shërbimit ndaj dhe kënaqësisë së klientit.



7.2 Nëse Klienti i jep Vodafone të dhëna personale, Klienti duhet të sigurojë që ato të jenë të sakta dhe të përditësuara. Klienti do të
sigurojë që ai të ketë marrë nga individët në fjalë të gjitha pëlqimet e nevojshme sipas Ligjit të Zbatueshëm të Privatësisë.
Vodafone mund të mbajë të dhënat personale të klientit përtej përfundimit të marrëveshjes për qëllimet e administrimit të
llogarisë.

7.3 Çdo Zhvillues i Palës së Tretë mund të mbledhë, zbulojë dhe përdorë informacionin personal të klientit, i cili mund të përfshijë të
dhëna të bazuara në vendndodhje, në lidhje me sigurimin e këtij shërbimi.

7.4 Përgjegjësia: Klienti pranon që duke përdorur Shërbimin, të dhënat e Klientit (përfshirë të Dhënat Personale të Përdoruesit)
mund të mblidhen, përpunohen dhe ruhen nga një Zhvillues i Palës së Tretë (në përputhje me politikën e tyre të privatësisë, kur
është e zbatueshme). Si e tillë, Vodafone nuk do të ketë asnjë përgjegjësi ndaj Klientit për ndonjë humbje ose dëmtim të këtyre
të dhënave ndërsa ato grumbullohen, përpunohen dhe/ose ruhen nga një Zhvillues i Palës së Tretë.

8. Kushtet e Shërbimit dhe Kushtet specifike të përdorimit të Zhvilluesit të Palës së Tretë
8.1 Të gjitha Produktet e Palës së Tretë i nënshtrohen Kushteve të Shërbimit të Zhvilluesit të Palës së Tretë dhe mund t’i nënshtrohen

Kushteve Specifike të Përdoruesit, të cilat janë të detajuara më poshtë në këtë klauzolë, ose i paraqiten Klientit nga Pala e Tretë
përpara aksesit, përdorimit, ose shkarkimit të Produktit.

(a) Microsoft: kushtet e shërbimit versionet më të fundit të disponueshme në:
https://vodafone.al/files/1520199645694-kontrata-microsoft-Kontrata Microsoft 365.pdf

(b) Vodafone business online: Kushtet e përdorimit të shërbimit:
https://vodafone.al/files/1520199648603-vodafone-Kushtet e sherbimit Vodafone Business Online.pdf

8.2 Me nenshkrimin e kushteve specifike dhe formularit te rregjistrimit Vodafone do te aktivizoje sherbimet e zgjedhura nga
Pajtimitari dhe do ti faturoje ato sipas tarifave te percaktuara ne Aneksin 1/A dhe B.

9. Pajtimet provë dhe promocionale
9.1 Herë pas here, Vodafone mund t’u ofrojë klientëve të caktuar pajtime specifike provë ose pajtime të tjera promocionale për

Produkte të Palëve të Treta, të cilat u nënshtrohen këtyre kushteve dhe Kushtet e Shërbimit të Zhvilluesit të Palëve të Treta,
përveç siç përcaktohet ndryshe në ndonjë kusht të zbatueshëm promocional.

9.2 Klientët provë dhe të promocionit munden në çdo kohë gjatë provës ose promocionit të zgjedhin të mos konvertohen ose të
vazhdojnë në një Shërbim të paguar siç përcaktohet në këto kushte.

9.3 Ndërkohë që Klienti nuk do të tarifohet për provën, ai do të konvertohet automatikisht në një tarifë pajtimi periodik në fund të
periudhës së provës.

9.4 Nëse Klienti:
(a) regjistrohet për provë ose promocion përmes Vodafone; dhe
(b) faturohet nga Vodafone; dhe
(c) Klienti nuk njofton Vodafone para përfundimit të periudhës së provës se ai dëshiron të përfundojë provën ose promocionin

dhe të mos rikthehet në një shërbim të paguar në këtë datë; ose
(d) nuk anulon pajtimin përmes llogarisë së Klientit në Vodafone Business Marketplace;

Vodafone do të tarifojë automatikisht tarifën e pajtimit periodik të zbatueshëm për Produktin e Palës së Tretë



Përkufizimet e mëposhtme janë të zbatueshme për Shërbimet:

Vodafone Business 
Marketplace

është zgjidhja specifike e shërbimit të platformës Vodafone, e cila mundësohet nga AppDirect dhe i cili 
siguron një ndërfaqe përmes së cilës një Klient mund të blejë, aksesojë dhe përdorë produkte.

Llogaria në 
Vodafone Business 
Marketplace

do të thotë llogari e një Klienti në Vodafone Business Marketplace të menaxhuar nga një individ i 
autorizuar nga Klienti për të blerë, anuluar dhe ndryshuar pajtime në emër të “Administratori i 
Kompanisë”.

AppDirect
një shoqëri e inkorporuar në Delaware, SHBA me ID Tatimore të Shteteve të Bashkuara 27-0610966 dhe 
me seli në 650 California Street, Floor 25, San Francisco, CA94108, SHBA dhe numri i regjistrimit Tatimor 
është 27-0610966

Platforma 
AppDirect

është softueri i AppDirect si një zgjidhje shërbimi që mundësohet nga AppDirect dhe e cila siguron një 
ndërfaqe përmes së cilës një klient mund të blejë, aksesojë dhe përdorë produkte.

Produkti Bazë nënkupton Produktin i cili ofron shërbimin mbizotërues ose kryesor, të cilin e blen Klienti.

Kodi i Praktikave

nënkupton të gjitha udhëzimet që rregullojnë përdorimin ose sigurimin e shërbimeve të 
telekomunikacionit celular dhe të të dhënave, të lëshuara nga ndonjë organ i njohur përgjithësisht (të tilla 
si PhonepayPlus) ose që miratohen nga Vodafone herë pas here, dhe të gjitha udhëzimet, rregulloret ose 
udhëzimet e lëshuara nga Autoritetet Rregullatore, pavarësisht nëse janë ose jo të detyrueshme.

Produkte të 
dorëzueshme

nënkuptojnë çdo produkt të dorëzueshëm, softuer ose mjete të siguruara ose licencuara për Klientin nga 
një Zhvillues i Palës së Tretë në sigurimin e Produkteve.

Produkt(et) ose 
Produkt(et) e 
Zhvilluesit të Palës 
së Tretë

nënkupton një aplikacion, përmbajtje, softuer si shërbim, shërbim ose medium tjetër nga një zhvillues i 
palës së tretë që është në dispozicion për blerje nga Vodafone Business Marketplace.

Pajtim nënkupton pajtimin mujor, pajtimin paraprak dhe/ose pajtimin vjetor.

Produkte 
Plotësuese

nënkupton Produktin i cili plotëson Produktin Kryesor, të cilat i ofrojnë Klientit karakteristika shtesë në 
shërbimin mbizotërues ose kryesor.

Kushtet
nënkupton kushtet e shërbimit, marrëveshjen e licencës së përdoruesit fundor, afatet, politikat e 
përdorimit të pranueshëm ose ndonjë marrëveshje ose politikë tjetër të tillë, që zbatohet për përdorimin 
e Vodafone Business Marketplace dhe Kushtet e Shërbimit të Zhvilluesit të Palës së Tretë.

Kushtet e Shërbimit 
të Zhvilluesit të 
Palës së Tretë

nënkupton kushtet e shërbimit, marrëveshjen e licencës së përdoruesit fundor, kushtet, politikat e 
pranueshme të përdorimit ose marrëveshje ose politikë tjetër e tillë që zbatohet për shitjen e produkteve 
nga një Zhvillues i Palës së Tretë drejtpërdrejt te Klienti që merr Produktet për përdorimin e tij.

Zhvillues i Palës së 
Tretë

nënkupton një ose më shumë nga Zhvilluesit e Palës së Tretë të detajuar në Shtojcën 1.

PAJTIMTARI
Mora dijeni të plotë dhe pranoj të gjitha kushtet e kësaj Kontrate.

Për dhe në emër të Vodafone Pajtimtari

( emri-mbiemri i përfaqësuesit tëautorizuar) ( emri-mbiemri i përfaqësuesit tëautorizuar)

firma-vula firma



ANEKSI NR.1/A TABELA ESHËRBIMEVE DHE TARIFAVE MICROSOFT OFFICE 365

Në këtë seksion pasqyrohen shërbimet bazë dhe shtesë të Microsoft Office 365 të ofruara nga Vodafone dhe të zgjedhura nga pajtimtari, 
tarifat përkatëse të shërbimeve dhe mënyra e tarifimit.

Planet Tarifore bazë Microsoft 365 *
Business 

Basic

Enterprise 

E1

Apps for 

Business

Apps for 

Enterprise

Business 

Standard

Enterprise 

E3

Pagesë fikse mujore 780 Leke 1,200 Leke 1,2600 Leke 1,860 Leke 1,920 Leke 3,120 Leke

Specifikat e Planit:

Përdorues maksimal për Pajtimtar 300 Pa Limit 300 300 300 Pa Limit

Office Online √ √ √ √ √ √

OneDrive for Business √ √ √ √

Exchange Online Plan 1 Plan 1 - - Plan 1 Plan 2

Microsoft Teams Plan 2 Plan 2 - - Plan 2 Plan 2

SharePoint Online Plan 1 Plan 1 - - Plan 1 Plan 2

Yammer Enterprise √ √ - - √ √

Mobile Device Management for O365 √ √ - - √ √

Office 365 Video - √ √ - - √

Office 365 Business - - √ √ √ -

Office 365 Pro Plus - - - √ - √

Azure Rights Management - - - - - √

Tabela 1.1:

Pagesëfiksemujore

Office 365 Paketa Standarde

Plani Tarifor Pagesë fikse mujore

Exchange Online                            Plan 1 600 Lekë/muaj

Exchange Online                            Plan 2 1,200 Lekë/muaj

Exchange Online Archiving (EOA) per

Pajtimatare Exchange Online
420 Lekë/muaj

Office365 Asistence Teknike

Pershkrimi i sherbimit Leke/Perdorues

Migrim Virtual 1,800 Lekë

Migrim Fizik 3,000 Lekë

Exchange Online

(Plan 1)

Exchange Online

(Plan 1)
Detaje

Përdorues maksimal për Pajtimtar Pa Limit Pa Limit

Hapësirë mailbox 50 GB* Pa Limit **

Kalendarë dhe Kontakte të përbashkëta

Akesim i shërbimit nëpërmjet ndërfaqeve Web

Mbështetje për aplikacion Outlook

Shërbim “Exchange Online Protection”

Shërbim “In-Place Archive”

Shërbim “In-Place Hold”

Shërbim “Hosted Voicemail”

Shërbim “Data loss prevention (DLP)”

*Hapësira prej 50 GB ndahet midis mailbox primar të përdoruesit dhe arkivës personale.

** Hapësira prej 50GB në mai l box primar të përdoruesit, plus hapësirë e palimituar në arkivën personale të përdoruesit.

Project Onlinewith
Project Profor Office

365

Project Profor
Office365

Project Online

Exchange Online Archiving (EOA) for Exchange Online 

Customers

Detaje

Funksionalitet shtesë për planet Exchange Online Plan 1/Kiosk,

Office 365 Enterprise E1

Hapësirë arkivimi pa limit për mailbox-et

Office 365 Extra File Storage

Detaje

Funksionalitet shtesë për planet Office 365 Enterprise

E1/E3, SharePoint Online Plan 1

Hapësirë shtesë për GB për muaj

1) Të gjitha çmimet e lartpërmendura përfshijnë vlerën e T.V.SH.

2) Pagesat fikse mujore do të zbatohen në fund të muajit.

Paketat e zgjedhura për muajin e parë te aktivizimit do të llogariten ne mënyre propocionale me ditët e mbetura të muajit.



Në këtë seksion pasqyrohen shërbimet shtesë të ofruara nga Vodafone dhe të zgjedhura nga pajtimtari, tarifat përkatëse të shërbimeve dhe  mënyra e tarifimit.

Sherbimet Vodafone Business Marketplace do te ofrohen me planet tarifore si më poshtë:

firma-vula
(emri-mbiemri i përfaqësuesit të autorizuar)

firma
(emri-mbiemri i përfaqësuesit të autorizuar)

Mora dijeni të plotë dhe pranoj të gjitha kushtet e kësaj Kontrate. Kushtet dhe Afatet e sherbimit Vodafone IoT Solution do te zbatohen ne nderthurje me Termat e

Përgjithshme të Ofrimit të Shërbimeve të Telefonisë së Lëvizshme për Pajtimtarin e shoqërisë Vodafone Albania Sh.A. (ne vijim "Kushtet & Termat e Telefonise se

Levizeshme"). Kushtet & Termat e Telefonise se Levizeshme jane plotesuese ne raport me Kushtet & Termat e sherbimit Vodafone IoT Solution . Ne rast konflikti midis te

dy Kushteve dhe Termave te mesiperme, Kushtet dhe Afatet e sherbimit Vodafone IoT Solution do teprevalojne.

C2 General

Palët do të veprojnë në përputhje me ligjin e zbatueshëm në lidhje me këtë Kontratë. Secila nga palët ka detyrimin të njoftojë tjetrën në rast shkeljeje të ligjit në fjalë apo në rast të

një ndryshimi në Sanksionet dhe kontrollet Tregtare. Në këtë rast, secila nga palët ka të drejtë të pezullojë ofrimin e shërbimeve apo të përfundojë Kontratën me efekt të

mënjëhershëm dhepa pasoja.

Për dhe në emër të Vodafone Pajtimtari

Tabela 1.1: Planet Tarifore bazë* Cmimi/muaj Planet Tarifore bazë Cmimi/muaj

Vodafone Business Online 1,000 Leke Vodafone Business Online PRO 2,800 Leke

Vodafone e-Shop 100 1,800 Leke Vodafone e-Shop PRO 100 8,500 Leke

Vodafone e-Shop 1000 3,000 Leke Vodafone e-Shop PRO 1000 9,500 Leke

Vodafone e-Shop Unlimited 5,000 Leke Vodafone e-Shop PRO Unlimited 11,500 Leke

(i) Pagesa fikse mujore do të zbatohet në fund të muajit fillestar të aktivizimit kësaj Pakete. Paketat e zgjedhura, për muajin e parë të aktivizimit do të llogariten në

mënyre propocionale me ditët e mbetura të muajit.

(ii) Vodafone do të garantojë vazhdimesinë e shërbimit duke ofruar support teknik të vazhdueshem përgjatë gjithë kohëzgjatjes së kësaj Kontrate me përjashtim të

rasteve të Forces madhore apo difekteve teknike të paparashikuara për të cilat Pajtimtari do të njoftohet.

Kujdes!

(i) Pajtimtari duhet të njoftojë Vodafone për të gjitha rastet e mosfunksionimit të shërbimit në kohë.

Tabela 1.2: Planet Tarifore shtesë** Cmimi/muaj Planet Tarifore shtesë Cmimi/muaj

Të aplikueshme në rast të zgjedhjes së një shërbimi shtesë.

1.   Mailbox 10 2,000 Leke 8.  Extra Page (vetëm një herë)*** 9,000 Leke

2.   Mailbox 25 4,200 Leke 7.  Positive SSL 280 Leke

3.   Mailbox 50 8,000 Leke 8.  Comodo SSL 280 Leke

4.   Mailbox 100 15,000 Leke 9.  Wild SSL 280 Leke

5.   E-mail marketing 1,000 1,500 Leke 10.  Domain General 150 Leke

6.    E-mail marketing 2,500 2,500 Leke 11.  Domain.al 300 Leke

7.   1 Hour Maintenance (vetëm një herë)*** 9,000 Leke

Shënim: * Cmimet e mësiperme përfshijne TVSH.

** Përdoruesi mund të zgjedhë të pasurojë planin bazë me një ose disa nga planet shtesë të përzgjedhura.

* * * Vlera do të aplikohet e plotë në faturën e radhes nga momenti që klienti bie dakort të abonohet në shërbimin e kërkuar. Kjo vlerë do të aplikohet vetëm një here.

ANEKSI NR.1/B TABELA ESHËRBIMEVE DHE TARIFAVE VODAFONE BUSINESS ONLINE

Shpjegime te rendesishme!

1. Planet tarifore shtesë, “Mailbox 10, 25, 50 dhe 100” do të shtojnë përkatesisht 10, 25, 50 dhe 100 adresa të reja emaili në kutinë tuaj postare.

2. Planet tarifore shtesë “E-mail marketing 1,000 dhe 2,500” do të akumulojnë deri në max 1,000/ 2,500 adresa emaili të vizitorëve të website-it të cilat mund të

ripërdoren për qëllime marketingu.

3. Planei tarifor shtesë “1 Hour Maintenance” – nënkupton 1 orë mirëmbajtje profesionale të website nga profesionistet e vodafone.

4. Planet tarifore shtesë “Extra Page” – nënkupton zhvillimin e një faqeje extra nga zhvillues profesioniste.

5. Planet tarifore shtesë “Positive SSL” -

6. Planet tarifore shtesë “Comodo SSL” -

7. Planet tarifore shtesë “Wild SSL” -

8. Planet tarifore shtesë “Domain General” -

9. Planet tarifore shtesë “Domain.al” -



ANEKS NR.2

1. Karakteristikat teknike të shërbimit Vodafone Office 365

a) Hostim profesional email

b) Aplikacione bashkëpunimi dhe produktiviteti në version të instalueshëm ose Online

c) Përdorimi i aplikacioneve profesionale si:

• Microsoft Word

• Microsoft Power Point

• Microsoft Excel

• Microsoft Teams

• OneDrive

• SharePoint

• Outlook

2. Karakteristikat teknike të shërbimit Vodafone Business Online:

a) 1 Domain të perfshirë

b) Domain & DNS Manager

c) Website Storage pa Limit

d) WordPress & Joomla të integruara

e) Web Analytics & Log Manager

f) MS SQL Manager

g) SSL Manager /Secure Shell Manager/Website Security

h) 25 Mailboxes / 5 GB Email Storage/Email / 10 Email Forwards (Aliases) / Max 25 Mb Materiale të bashkangjitura/ Mail Manager

i) Moduli i e-commerce, i vlefshem vetëm për planet Business Online eShop100 /1000 dhe Unlimited.

Karakteristikat teknike të sistemit Vodafone Business Online PRO:

a) Krijimin e një website të përberë nga 3 faqe.

b) 8 orë mirembajte të përfshira në plan.

c) 25 Mailboxes / 5 GB Email Storage/Email / 10 Email Forwards (Aliases) / Max 25 Mb Materiale të bashkangjitura

d) Mail Manager

e) Konsulent website-i professional që punon me klientin për të ndërtuar Website-in bazuar në kërkesat e klientit.

f) Shfaqje e vendndodhjes së biznesit në një hartë interactive, e shoqëruar me udhëzime lidhur me orientimin për të arritur në adresë.

g) Ndërtimin e:

I. Informacionit parësor të dyqanit duke përdorur portalin e Online Presence Builder E-Commerce

II. Krijimin e 12 Produkteve & 10 Kategorive të para të produkteve me vendosje cmimi dhe opsione për dërgesë.

III. Krijimi i procesit të blerjes dhe mundësive për pagesë.

h) Krijimi i metodave për dërgim produkti:

I. Dërgesa drejt destinacioneve të ndryshme

II. Përcaktimin e përllogaritsit të tarifave për dergim bazuar në vendndodhjen e përzgjedhur.

KARAKTERISTIKAT E SHËRBIMIT VODAFONE BUSINESS MARKETPLACE

2. Ankesat mund të paraqiten:
a) Nëpërmjet numrit 149 për “Defekte teknike”;

b) Nëpërmjet numrit 149 për “Ankesë për faturim”;

c) Nëpërmjet sporteleve të VODAFONE ku merret deklarim shkresor për ankesën sipas formularit përkatës;

d) Nëpërmjet postës për ankesa të ndryshme;

e) Me email në adresën gigabusiness@vodafone.com

f) Nëpërmjet postës në adresën zyrtare të VODAFONE: Vodafone Albania, Autostrada Tiranë-Durrës, Rruga

‘Pavarësia’ nr.  61 Kashar Tiranë, Shqipëri.

mailto:gigabusiness@vodafone.com

