ACT ADITIONAL NR. _____
la contractul cu seria ___________ nr._________________ din data __________
Incheiat între S.C. IDILIS S.R.L. având sediul in Sos. Pipera Tunari nr. 1/II, etaj 4, Voluntari,
Judetul Ilfov, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J40/2631/2001 și având CUI
13763446 Atribut: R in calitate de Furnizor prin
Reprezentant (nume partener) __________________________________________, cu sediul în
____________________________________________________________________________,
nr. Reg. Com. _____________________, C.U.I. ____________________________________,
prin reprezentant (nume) ________________________________________________________,
E-mail ___________________________________, Telefon ___________________________ si
Utilizator (nume) ____________________________________________, cu domiciliul/sediul în
_____________________________________________________________________________,
CI/nr.Reg.Com. _____________________, CNP/C.U.I. _______________________________,
cod client Idilis ___________ , prin reprezentant (nume) _______________________________ ,
in calitate de _______________ , E-mail:_______________________, Telefon: ____________.
Art. 1. Obiectul actului adițional este contractarea serviciilor suplimentare specificate in tabelul de
mai jos.
Servicii noi contractate prin prezentul act aditional
Perioadă
Nr.
Serviciu
Tarif lunar
minimă
crt.
(abonament)
(euro cu tva)
contractuală
1
2
3

Alte observatii
(username / nr. telefon)

Art. 2. Pentru prestarea serviciilor comandate la articolul 1 se vor utiliza echipamentele de acces
precizate in tabelul de mai jos1.
Echipamente de acces predate Utilizatorului la semnarea prezentului act aditional
Tip
Subventie
Alte observatii
Nr.
Model
Adresă MAC
tranzacţie
in euro
(username, etc)
crt. echipament
1
2
3

1

Corespondenta serviciu - echipament de acces se face dupa numarul de ordine specificat in coloana 1 (nr. crt.) din
tabelele prezentate in Art.1 si Art.2.

1/2

Art. 3. Serviciile contractate anterior de catre Utilizator, prezentate in tabelul de mai jos,
Recapitulare servicii contractate anterior
Nr.
crt.

Username /
Nr. telefon

Serviciu
(abonament)

Tarif lunar
(euro cu tva)

Perioadă
minimă
contractuală

Alte observatii
(MAC EA, etc)

1
2
3
se modifica conform datelor din tabelul de mai jos2.
Modificare servicii contractate anterior
Nr.
crt.

Username /
Nr. telefon

Serviciu
(abonament)

1
2
3

Nu se modifica

Nu se modifica

Perioadă
minimă
contractuală
Nu se modifica Nu se modifica
Tarif lunar
(euro cu tva)

Observatii
modificare
Nu se modifica

Prezentul act aditional s-a incheiat in doua exemplare in original, cate unul pentru fiecare parte
contractanta.
Încheiat in 2 exemplare la data ________________ între:
Furnizor reprezentat prin
Nume in clar: ___________________________________
Semnătura:
Ștampila:
Utilizator reprezentat prin
Nume in clar: ___________________________________
Semnătura:
Ștampila:

2

Corespondenta serviciu contractat anterior - modificare corespunzatoare se face dupa numarul de ordine specificat in
coloana 1 (nr. crt.) din cele 2 tabele prezentate in Art.3.
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