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Act adițional nr. _____ la contractul nr.___________________ din data __________
Încheiat între S.C. IDILIS S.R.L. 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 in calitate de Furnizor si
Utilizator: Nume ___________________________________, cu domiciliul/sediul în ____________________________________________,
CI/nr. Reg. Com. ___________________, CNP/C.U.I. ________________________________, cod client Idilis _________________________ ,
prin reprezentant ______________ _______________________E-mail:________________________, Telefon: ________________________.

Obiectul acestui act adițional este modificarea de comun acord a tipurilor de servicii prestate de către Furnizor, astfel:
1. Serviciile furnizate pana la data semnarii prezentului act, identificate in "Tabelul 1 – Servicii existente", încetează de la data schimbarii acestora cu același
număr de servicii - de tip nou. Schimbarea va avea loc in termen de 2 zile lucratoare de la data semnării prezentei.

Tabelul 1 – Servicii existente

Nr
.

Nume Serviciu
(abonament)

Model EA
(tip
echipament de
acces)

Tarif lunar
(EUR cu tva)

Adresă MAC EA
(echipament de
acces)

Perioadă
minimă
contractuală

Tip
tranzacție
EA1

Subventie
EA in EUR

Alte observatii
(Username /
Nr. telefon alocat)

1
2
3
4
5

1

închiriere sau vânzare
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2. Simultan, Utilizatorul contracteaza același număr de servicii - de tip nou, prin semnarea Condiţiilor Specifice aferente acestora, conform
Anexei 1 la prezentul Act Aditional (noile Conditii Specifice).
3. La schimbarea tipului serviciilor, se aplică următoarele principii în privinţa echipamentelor de acces (EA):
a) EA aflate in proprietatea Utilizatorului pot fi folosite in continuare cu noile tipuri de servicii fara condiţii suplimentare.
b) EA achizitionate de catre Utilizator de la Furnizor cu un pret promoţional (prin acordarea unei subvenţii) trebuie folosite mai
departe de catre Utilizator pana la implinirea termenului minim contractual pentru care a fost acordata subvenţia.
c) EA nu se închiriază. Utilizatorul poate opta numai pentru achiziţionarea echipamentului, cu subvenţie de până la 100%, funcţie de
termenul contractual asumat și tipul noului serviciu, conform Condiţiilor Specifice aferente noilor tipuri de servicii.

Încheiat in 2 exemplare la data ________________ între:
Furnizor: S.C. Idilis S.R.L.
Reprezentant vânzari: ____________________________
Semnătura:
Ștampila:

Utilizator:
Reprezentat prin: ___________________________________
Semnătura:
Ștampila:
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