Act aditional nr. _____
la contractul cu seria: ___________ nr. _____________ din data: ____________
Incheiat între IDILIS SRL persoană juridică funcționând în conformitate cu legislația din
România având sediul social în Strada Moliere, nr 17-19, et.1, ap. A3, camera 1, Sector 1,
București, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J40/2631/2001 și având CUI
13763446 Atribut: R, cont deschis la Banca Alpha Bank România, sucursala Dorobanți, Cont
RO 71 BUCU 1111 212 71 80 89 RON, prin
Reprezentant vanzari (agent / partener revanzator)
Nume agent/partener: _________________________ , Cod agent/partener: ___________
Telefon agent/partener: ______________, Email agent/partener: ____________________
CUI partener: ____________________ , Nr. Reg. Com. partener: ____________________
si Utilizator: ☐ Persoana fizica,

☐ Persoana juridica,

Cod client: ___________

Persoană fizică sau reprezentant persoana juridică
Dl./Dna. __________________________________ , identificat(ă) cu: ☐ CI, ☐ pașaport
avand Seria: ______ , Nr. _______________ , CNP: _____________________________
nascut(ă) la data de: _____________ , nascut(ă) in localitatea: _____________________
domiciliat(ă) în Str. ____________________________________________ , Nr. _______
Bl. _____ , Sc. _____ , Et. _____, Ap. _____, Localitate: __________________________
,Judet / Sector: _______________________ , Cod postal: ________________________
Tel. fix: ______________ , Tel. mobil: ______________ , Email: __________________
Persoana juridică
Denumire: _____________________________________ , CUI: ____________________
Nr. Reg. Com. _________________________ , Loc. inregistrare: ___________________
cu sediul in Str. ____________________________________________ , Nr. __________
Bl. _____ , Sc. _____ , Et. _____, Ap. _____, Localitate: _________________________
Judet / Sector: _______________________ , Cod postal: _________________________
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1. Contractare servicii şi echipamente suplimentare
Obiectul actului aditional este contractarea serviciilor si echipamentelor suplimentare
specificate in tabelul de mai jos.
Nr. Nume Serviciu
Perioadă
Model EA Adresa MAC EA
Observatii
Crt. (+extraoptiuni)
minimă
(nr. telefon, IP, etc)
contractuală
1
2
3
2. Proces verbal de predare-primire echipamente
Echipamente predate Utilizatorului si/sau preluate de la acesta la semnarea prezentului act
aditional
Nr.

Model

Crt.

Adresă MAC /

Serie (SN)

IMEI

Parola admin.

Tip tranzactie

(cheie WEP)

(predat / preluat)

1
2
3
3. Modificare servicii contractate anterior
Serviciile contractate anterior de catre Utilizator se modifica conform datelor din tabelul de
mai jos.
Perioadă
Observatii
Nr. Username /
Nume Serviciu Tarif lunar
(euro cu
minimă
(nr. telefon, IP, etc)
Crt. Nr. telefon
(+extraoptiune)
tva)
contractuală
1
2
3
Incheiat in 2 exemplare la data ______________ între:
Furnizor reprezentat prin

Utilizator reprezentat prin

Nume in clar: ______________________
Semnatura:
Stampila:

Nume in clar:________________________
Semnatura:
Stampila:
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