
АКТ 
приймання-передачі Обладнання 

за Договором №________ від «___» ____________ 20__р.  
купівлі-продажу електронного комунікаційного обладання   

між ПрАТ «ДАТАГРУП» та _________________________ 
для передачі в сервісний центр (по гарантійному талону) 

м. _______________                                                   «___»_________20__ р. 
 
ПрАТ «ДАТАГРУП» (надалі – «Продавець»), в особі ______________________________, що діє на підставі 

____________________, з одного боку, та __________________________ (надалі – «Покупець»), в особі_____________________________, 
що діє на підставі ____________________________, з другого боку, разом надалі іменуються “Сторони”, склали цей Акт приймання-
передачі Обладнання для передачі в сервісний центр (по гарантійному талону) (надалі – «Акт»)  про наступне: 

 
1. Згідно з цим Актом, Покупець передав, а Продавець отримав електронне комунікаційне обладнання (надалі – Обладнання), для 

передачі в сервісний центр для діагностики та/або ремонту по гарантійному талону у гарантійний період:  
Таблиця 1 

2. Загальна вартість Обладнання, що передається Покупцем Продавцю, становить _______ (_______________________)  грн. разом 
з ПДВ. 

3. Підписуючи цей Акт, Покупець засвідчує, що Обладнання, передане за цим Актом має такі недоліки: 
-  ________________________________________________________________________________ 
- _________________________________________________________________________________ 
- _________________________________________________________________________________ 

1. Покупець засвідчує, що він попереджений, про необхідність передплати ремонту Обладнання, якщо причина непрацездатності  
Обладнання не відноситься до гарантійних випадків.  

2. На період діагностики та/або ремонту, Покупець отримав від Продавця для тимчасового використання підмінне Обладнання 
Продавця, яке гарантує повернути у справному технічному стані в кількості, номенклатурі, комплектності, передбаченій цим Актом 
при отриманні Обладнання, зазначеного в п.1. цього Акту: 

Таблиця 2 

3. У випадку пошкодження, знищення чи втрати підмінного Обладнання, чи його складових Покупець виплачує Продавцю вартість 
підмінного Обладнання зазначену у Таблиці 2 (Сума, грн з ПДВ). 

Покупець ознайомлений з правилами технічної експлуатації підмінного Обладнання; 

Продавець повідомив Покупця про особливі властивості підмінного Обладнання, які йому відомі і які можуть бути небезпечними 
для життя, здоров'я осіб, майна Покупця або інших осіб, або можуть привести до пошкодження самого підмінного Обладнання під 
час його експлуатації.  

4. З моменту підписання Сторонами цей Акт стає невід’ємною частиною Договору.  

 
Продавець: Покупець: 

ПрАТ «ДАТАГРУП» 
Код ЄДРПОУ 31720260 

Юридична адреса: 

вул. Смоленська, 31-33, м. Київ, 03057, Україна 

Адреса для листування: 

________________________________________ 

IBAN UA873395000000026005148873002   

АТ "ТАСКОМБАНК" м. Київ, Україна 

ІПН: 317202626585 

Платник податку на прибуток підприємств  

відповідно до Податкового кодексу України  

 
Контактний телефон: _____________________ 

__________________ 
              Посада  

____________________    ____________________ 
     підпис і печатка                         Ім’я ПРІЗВИЩЕ 

_______________________________________ 
Код ЄДРПОУ ___________________________ 
Юридична адреса: 
_______________________________________ 
Адреса для листування: 
_______________________________________ 

IBAN __________________________________ 
_______________________________________   
ІПН ____________________________________ 

Платник податку на прибуток підприємств  

_______________________________________ 

 
Контактний телефон: _____________________ 

_________________ 
              Посада  

____________________    __________________ 
     підпис і печатка                         Ім’я ПРІЗВИЩЕ  
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