АКТ
приймання-передачі Обладнання
за Договором про надання телекомунікаційних послуг
№__________ від «___» ____________ 20__р.
м. _______________

«___»_________20__ р.

Приватне
акціонерне
товариство
«ДАТАГРУП»
(надалі
–
«Оператор»),
в
особі
______________________________, що діє на підставі ____________________, з однієї сторони, та
_________________________________________________
(надалі
–
«Абонент»),
в
особі
______________________________________________________________________,
що
діє
на
підставі
_____________________________________, з другої сторони, склали цей Акт приймання-передачі Обладнання
(надалі - Акт) про наступне:
1. Для забезпечення надання Послуг за Договором про надання телекомунікаційних послуг №___ від «__»
_________ 20__р. (надалі – Договір) та Замовленням на Послуги №_____ (Додаток №____ до вказаного Договору)
Оператор передав, а Абонент прийняв наступне телекомунікаційне обладнання Оператора (надалі - Обладнання):
№
п/п

Номенклатура, асортимент,
комплектність Обладнання

Інвентарний
номер

Серійний
номер

Оцінна вартість
одиниці
Обладнання,
грн. (без ПДВ)

Кількість,
одиниць

Сума,
грн.

Усього Обладнання на суму
2. Оцінна вартість всього Обладнання, що передається Абоненту, становить _____ (_______________________).
3. Адреса місця встановлення Обладнання:________________________________________________________.
4. Обладнання по кількості, стану, номенклатурі, асортименту і комплектності відповідає умовам цього Акту та
вимогам супровідної технічної документації.
5. Підписуючи цей Акт, Абонент засвідчує, що:
Обладнання передане йому у кількості, стані, номенклатурі, асоритменті і комплектності, передбаченій цим
Актом;
Обладнання передане йому вчасно;
Обладнання отримане ним у справному технічному стані;
Оператор ознайомив його із правилами технічної експлуатації Обладнання;
Оператор повідомив його про особливі властивості й недоліки Обладнання, які йому відомі і які можуть бути
небезпечними для життя, здоров'я, майна Абонента або інших осіб, або можуть привести до пошкодження самого
Обладнання під час його експлуатації;
до моменту передачі (повернення) Обладнання Оператору, Абонент ззабезпечує цілісність та збереження
Обладнання.
6. До якості переданого Обладнання Абонент претензій не має.
7. З моменту підписання Сторонами цей Акт стає невід’ємною частиною Договору.
ОПЕРАТОР:
АБОНЕНТ:
ПрАТ «ДАТАГРУП»
Україна, 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 31-33
Адреса для листування:__________________________
п/р № __________________ в ______________,
МФО ________
Код ЄДРПОУ 31720260
Свідоцтво платника ПДВ № 100327825,
ІПН 317202626585
Платник податку на прибуток на загальних умовах
Контактний телефон: _____________________
________________________
посада
________________________
підпис і печатка

_______________
ПІБ

___________________
__________________________
Адреса для листування:__________________________
п/р № __________________ в ______________,
МФО ________
Код ЄДРПОУ _______________
Свідоцтво платника ПДВ № _________,
ІПН _________________
Платник ______________________________
Контактний телефон: _____________________
________________________
посада
________________________
підпис і печатка

_______________
ПІБ

