Act adiţional nr ______
la Contractul seria_______nr_________din data_________
Servicii şi echipamente de acces Internet
1. Condiţii comerciale
Tarifele menţionate în prezentul Act Adiţional sunt exprimate in EUROşi nu includ TVA.
Preţul subvenţionat plătit de Client pentru echipamente (CPE) va fi facturat pe prima (următoarea) factură
emisăîn contul Clientului, dacă nu este prevazut altfel în Art.4de mai jos.

2. Servicii de bază (abonamente de bază)si servicii adiţionale adăugate sau modificate prin prezentul act
Nr
serv.

Tip
serviciuA
b/VAS

1

AB

1

VAS

Denumire
Abonament / VAS

Operaţiune
(adaugare-A /
modificare-M)

Pret
lunar

Perioada
minimă
contractu
-ală (luni)

-----------------

-----

----

-----

--------------------

------------------

------

----

----

-------------------

Identificare subscriber
MAC (WiMAX)
/SIM-ICCID (LTE)/
Username-MDN (user existent)/

Cod
proiect

Perioada minimă contractuală a serviciilor menţionate în tabelul de mai sus începe de la data activării serviciilor.

3. Prețuri de vânzare și chiriiechipamente (CPE).
Clientul declară că a primit, în bună stare de funcţionare, echipamentele având specificaţiile (model, adresa
MAC serie etc.) din tabelul de mai jos.
N
r
.
s
e
r
v

ECHIPAMENT

Tip
operaţiune
(adăugareA/
modificareM)

-------

-----

---------

------

Preţ
intreg(c
ompletează in
toate
situațiile)

Preţ
vanza
re

Subvenţie

(completează
doar la vânzare)

Chirie
lunar
ă

Data
Predare
(ZZ/LL
/AAAA)

---------------

Tip Echipament

1

Predat
prin
vânzare /
închiriere
/ custodie

Model

-------------

Adresă
MAC/IMEI/SIM

--------------

Serie

------------

-------

-----

------

------

--------

Tip Echipament

2

Tip Echipament

------------

Model

--------------

Adresă
MAC/IMEI/SIM

---------------

Serie

---------------

----------

------

------

------

---------

User/ Parola

4. Alte prevederi
☐Preţul subvenţionat plătit de client pentru CPE se va factura în avans.
☐Instalarea CPE se va face de către Client.
☐Instalarea CPE se va face de către partenerul Furnizorului.
☐În conformitate cu prevederile art. 4.2. dinCondiții Specifice, Clientul va achita taxa de conectare, în valoare
Semnătura şi ştampila agent/partener

Semnătura şi ştampila Client

____________________

____________________
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de ......... lei.
Serviciile se vor activa începând din data de ________---------__________.
Încheiat în 2 exemplare originale, identice ca formă, conţinut, forţăşi valoare juridică pentru ambele Părţi, la
data .....................................între:
Furnizor : Idilis SRL

Client

având CUI: RO13763446

Nume: _______________________

reprezentat prin

având CUI/CNP:_________________

Nume în clar: ____________________

reprezentat prin.

Cod agent/partener: _______________

Nume în clar:.........................................

Semnătura şi ştampila agent/partener

Semnătura şi ştampila Client

____________________

____________________
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