АКТ ПОВЕРНЕННЯ КАРТКИ УМОВНОГО ДОСТУПУ
за Договором про надання послуг
№ __________ від « __ » ________ 20 _____ р.
м. Чернівці

«___»__________ 20

Товариство з обмеженою відповідальністю «Телекомінформ»(надалі іменується – Оператор) в особі представника Оператора за Довіреністю №
Меренюка Василя Дмитровича, з однієї сторони, та
з іншої Сторони, склали цей Акт про те, що Абонент передав, а Оператор прийняв картку (картки) умовного доступу:
серійний номер картки
серійний номер картки
серійний номер картки

від

р.
-

Адреса за якою була встановлена картка
(картки) умовного доступу:
Мета повернення картки (потрібне відмітити «V»):

Заміна

Повернення

Картка умовного доступу передана у непошкодженому робочому стані із збереженням товарного вигляду.
Цей Акт складено у двох примірниках: один для Абонента, та один для Оператора.
Представник Оператора

<Підпис>

Абонент

Меренюк В.Д.
<П.І.Б>

<Підпис>

„ ____ ”_____________ 20 _____ р.

<П.І.Б>

„ ____ ”____________ 20 _____ р.

АКТ ПЕРЕДАЧІ КАРТКИ УМОВНОГО ДОСТУПУ
за Договором про надання послуг
№ __________ від « __ » ________ 20 ____ р.

м. Чернівці

«___»__________ 20

Товариство з обмеженою відповідальністю «Телекомінформ»(надалі іменується – Оператор) в особі представника Оператора за Довіреністю №
Меренюка Василя Дмитровича, з однієї сторони, та

від

р.
-

, з іншої Сторони, склали цей Акт про те, що Абонент прийняв, а представник Оператора передав
картку (картки) умовного доступу вартістю
серійний номер картки
серійний номер картки
серійний номер картки

грн (з ПДВ):

Картка (картки) умовного доступу передана в непошкодженому робочому стані та перевірена у режимі реального часу у присутності Абонента.
Адреса встановлення картки
(карток) умовного доступу:
Мета передачі картки (потрібне відмітити «V»):

Послуга користування карткою доступу Оператора

Заміна

Викуп *

Умови передачі картки (карток) умовного доступу:
1. Після закінчення терміну дії Договору про надання послуг №_____
від________________________ Абонент, зобов’язаний повернути всі перелічені в
даному Акті картки умовного доступу Оператору у непошкодженому робочому стані за адресою: 58001, м. Чернівці, вул.Героїв Майдану, 55 ( вхід з
двору) з 09 00 до 17 00, крім середи, суботи та неділі.
2. У разі втрати або пошкодження картки умовного доступу, що призвело до виходу її з ладу, значне погіршення товарного вигляду, тощо, Абонент
зобов’язується відшкодувати Оператору вартість переданого за цим Актом картки (карток) умовного доступу в повному обсязі по ціні згідно Тарифів на
послуги Оператора на день повернення пошкодженої картки умовного доступу.
3. Абонент зобов’язується вжити всіх заходів щодо збереження та експлуатації за призначенням переданої за цим Актом картки (карток) умовного доступу.
4. Цей Акт складено у двох примірниках: один для Абонента, та один для Оператора. Цей Акт є невід’ємною частиною Договору.

За умови викупу картки умовного доступу Абонентом, умови п. 1, 2, та 3 на Абонента не розповсюджуються.
Представник Оператора

<Підпис>

Меренюк В.Д.
<П.І.Б>

„ ____ ”_____________ 20_______р.

Абонент

<Підпис>

<П.І.Б>

„ ____ ”____________ 20 ______ р.

