Приложение №1
№_____ЖАБДЫҚТЫ ПАЙДАЛАНУҒА БЕРУ ШАРТЫ
______________ қ.

«__» ____ 20___ ж.

Осы Келісім-шарт ашық ұсынысы (бұдан әрі – Келісім-шарт)
оператордың, бұдан әрі «Оператор» деп аталатын «КаР-Тел»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Үйдегі Интернет және TV Үйдегі
Интернет қызметін падалану үшін қосылған тұлғаға, бұдан әрі «Абонент»
деп аталады,
қажетті жабдықтарды берудің жалпы шарттарын
айқындайды. Сонымен, Абонент пен Оператор Келісім-шарт бойынша
«Тараптар» деп аталады.
ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
-Осы Шарттар ҚР Азаматтық Кодексінің 395-бабына сәйкес, жеткілікті
дәрежеде анық болуы шартымен, Оператордың тұлғаларға қатысты
жария офертасы (ұсынысы) болып табылады және TV Үйдегі Интернет
қызметтерімен пайдалану үшін жабдықты уақытша пайдалануға беру
жөніндегі осы Шарттағы ұсынысты қабылдаған (акцепттеген) жағдайда,
осы ұсынысты жасаған тұлғаның шартпен байланысты болу ниетін
білдіреді.

ДОГОВОР НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ №_____
г. _____________

«__» ____ 20___г.

Настоящий Договор публичной оферты (далее – Договор) определяет общие
условия предоставления оборудования, необходимого для оказания услуг
Интернет Дома и TV Интернет дома Товариществом с ограниченной
ответственностью «КаР-Тел», именуемым в дальнейшем «Оператор», лицу,
присоединившемуся к условиям настоящего Договора именуемое в дальнейшем
«Абонент». Совместно Абонент и Оператор по Договору именуются
«Сторонами»:
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
-Настоящие Условия в соответствии со ст. 395 Гражданского Кодекса РК
являются публичной офертой (предложением) Оператора в адрес лиц, если оно
достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение,
считать себя связанным, в случае его принятия (акцепта), в данном Договоре на
предоставление оборудование во временное пользование услугой TV Интернет
дома.

-Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты являются любые
действия по выполнению указанных в данной оферте условий, в том числе
оплата Услуг, регистрация в качестве Абонента услуги TV Интернет дома на
-Осы офертада көрсетілген талаптарды орындау бойынша қандай да сайте Сервиса, а также иные действия, подтверждающие намерения лица
әрекеттер, соның ішіне Қызметтердің ақысын төлеу, Сервистің сайтында получить оборудование во временное пользование услугой TV Интернет дома.
TV Үйдегі Интернет қызметінің Абоненті ретінде тіркелу, сондай-ақ
тұлғаның TV Үйдегі Интернет қызметін пайдалану үшін жабдықты -С момента совершения акцепта, Абонент считается ознакомившимся и
уақытша пайдалануға алу ниетін растайтын өзге әрекеттер осы офертаны согласившимся с настоящей офертой (акцептом оферты) и в соответствии
Гражданским Кодексом РК считается вступившим с Оператором в договорные
толық және сөзсіз қабылдау болып табылады.
отношения в соответствии с настоящими Условиями.
-Абонент акцепт жасаған сәттен бастап осы офертамен таныс болған және
оның талаптарымен (офертаның акцептісімен) келіскен және ҚР Услуги оказываются на условиях, определенных в настоящем документе,
Азаматтық Кодексіне сәйкес осы Шарттарға сай Оператормен шарттық размещенном в свободном доступе в сети Интернет по адресу_______________
қарым-қатынастарға кірген болып саналады.
- Оператор вправе изменить или дополнить настоящие Условия в любой момент
Қызметтер осы құжатта анықталған шарттармен көрсетіледі. Бұл құжат с уведомлением Абонента, путем внесения изменений в договор оферты на сайте
Интернет желісінде _______________ мекенжайы бойынша еркін қатынау www.beeline.kz не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты
наступления планируемых изменений.
мүмкіндігімен орналасқан.
- Оператор өзгерістерді енгізудің жоспарлы мерзіміне дейін кемінде 10
(он) күнтізбелік күн бұрын Абонентті хабардар ете отырып,
www.beeline.kz сайындағы оферта шартына өзгерістер енгізу арқылы осы
Шарттарды өзгертуге немесе толықтыруға құқылы.
Үйдегі Интернет қызметі – Оператордың Абонентке жергілікті
компьютерлік желілердің бірін қолданып Интернет желісінде мәліметтер
жолдауға мүмкіндік беретін, Абоненттің абоненттік қондырғысы
қосылатын Ethernet технологиясымен (немесе баламалы технологиямен)
құрылған қызметі (ары қарай Қызмет 1)

Услуга Интернет дома - Услуга Оператора позволяющая Абоненту производить
передачу данных в сети Интернет с использованием одной из локальных
компьютерных сетей, построенных по технологии Ethernet (или аналогичной
технологии), к которой подключается абонентское оборудование Абонента
(далее Услуга 1)
Услуга TV Интернет дома – Услуга доступа к ТВ и Видео (далее Услуга 2)
Абонентская плата – фиксированный ежемесячный платеж, который
устанавливает Оператор за доступ к Услуге в течение Учетного периода,
выбранного Абонентом тарифного плана

Учетный период - в первый месяц подключения исчисляется с даты активации
TV Үйдегі Интернет қызметі – ТВ және Видео құрамға қолжетімділік Услуги до конца текущего календарного месяца. В последующие периоды,
составляет 1 (один) календарный месяц с 1 (первого) числа.
қызметі (бұдан әрі Қызмет 2).
Абоненттік төлем – Абонент таңдаған тарифтік жоспардың Есепті мерзімі
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
бойы Қызметті пайдалану үшін Оператор белгілейтін ай сайынғы
1.1. По настоящему Договору Оператор передает Абоненту во временное
тиянақталған төлем.
пользование оборудование для пользования услугой Интернет дома или TV
Есепті мерзім – қосылған алғашқы айда Қызметті белсендірген күннен Интернет дома - роутер или роутер и Приставку с комплектующими (далее по
бастап ағымдағы күнтізбелік айдың соңына дейін саналады. Бұдан кейінгі всему тексту именуемое Оборудование), сотрудники Оператора устанавливают
мерзімдерде айдың 1 (бірінші) күнінен бастап, 1 (бір) күнтізбелік айды его по месту проживания Абонента на период пользования Услугой Интернет
құрайды.
дома или TV Интернет дома. Абонент гарантирует сохранность Оборудования и
обязуется возвратить его Оператору, в случае нарушения условий настоящего
1. ШАРТТЫҢ МӘНІ
1.1. Осы Шарт бойынша Абонентке Үйдегі Интернет немесе TV Үйдегі договора, а также обязуется ежемесячно вносить сумму абонентской платы,
Интернет қызметін пайдалануға арналған жабдық – роутер немесе роутер согласно используемому тарифному плану. Информация по тарифным планам
мен құрылғысы және оның қосымқұралдары (бұдан әрі бүкіл мәтін размещена на официальном сайте Оператора.
бойынша Жабдық деп аталады) беріледі (4.4т төменде). Абонент 1.2. Адрес установки и перечень Оборудования вписываются в Акте приемажабдықтың сақталуына кепілдік береді және осы Шарттың талаптары передачи.
бұзылған жағдайда, оны Операторға қайтаруға, сондай-ақ қолданатын
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
тарифтік жоспарға сәйкес абоненттік төлем сомасын ай сайын төлеуге
міндеттеледі. Тарифтік жоспар бойынша ақпарат Оператордың ресми 2. Абонент обязуется:
2.1.1 Беспрепятственно предоставить допуск сотрудников Оператора для
сайтында жарияланған.
дней со дня
1.2. Жабдықты орнату мекенжайы және жабдықтың тізімі қабылдау- установки и настройки Оборудования, в течение 3 рабочих
предоставления Оператору заявки на подключение.
тапсыру актісінде көрсетіліп тіркелген.
2.1.2 Обеспечить соответствующие Технические требования по условию
хранения и эксплуатации Оборудования.
2. ТАРАПТАРДЫҢ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ
2.1.3 Принять для сохранности переданного Оборудования меры, обязательность
2. Абоненттің міндеттері:
2.1.1 Қосылу жөнінде өтінімді толтырған күннен бастап 3 жұмыс күнінің которых предусмотрена Законом и иными правовыми актами (охранные,
ішінде Оператордың қызметкерлеріне Жабдықты орнату және баптау противопожарные и т.п.).
2.1.4 Абонент при приеме Оборудования во временное пользование, в
үшін еркін кіру мүмкіндігін беру.
2.1.2 Жабдықты сақтау және қолдану шарты бойынша тиісті Техникалық присутствии представителя Оператора производит осмотр Оборудования и
комплектующих, определяет его внешнее состояние и подписывает Акт приематалаптардың орындалуын қамтамасыз ету.
2.1.3 Табысталған Жабдықтың сақталуы үшін Заңмен және өзге құқықтық передачи оборудования, в котором указывается: наименование Сторон,
(күзет, өртке қарсы және т.б.) актілермен міндетті болып саналатын наименование и комплектация Оборудования, его состояние, заводские номера,
дата составления акта. Если Абонента не устраивает состояние Оборудования
шараларды қолдану.
2.1.4 Абонент Жабдықты уақытша пайдалануға қабылдаған кезде Абонент имеет право потребовать замену Оборудования.
Оператордың өкілінің қатысуымен Жабдық пен құрамдас бөлшектерін

тексереді, оның сыртқы күйін анықтайды және жабдықты қабылдау
туралы актке қол қояды. Актте Тараптардың атауы, жабдықтың атауы мен
жабдықтары, оның жағдайы, сериялық нөмірлері, актінің күні. Егер
Абонент Жабдықтың жағдайына қанағаттанбаса Абонент Жабдықты
ауыстыруды талап етуге құқылы.
2.1.5 Абонент Жабдықтың нақты тозуын ескере отырып, Операторға
Жабдықты және
құрамдас бөлшектерін алған күйінде қайтаруға
міндеттеледі.
2.1.6 Абонент Жабдықты Оператордың кеңселерінде қайтара алады
немесе 3535 қысқа нөміріне қоңырау шалу арқылы демонтаждауға өтініш
береді, содан кейін Оператор Абоненттен Жабдықты алып кетеді.
2.1.7Таңдалған тарифтік жоспарға сәйкес ай сайынғы абоненттік
қызметтерді көрсету айынан бұрынғы күнтізбелік айдың соңғы күнінен
кешіктірмей төлемді жасау.
2.1.8 Жабдықтың және оның жиынтығы зақымдалуы, жоғалуы үшін осы
Шарттың 4.4-т. көрсетілген көлемде, аталмыш факт анықталған сәттен
бастап 10 күннің ішінде айыпақы төлеу.
2.1.9 Қызмет 1-ді және/немесе 2-ні пайдаланудан бас тартқан жағдайда
немесе тоқтатқан жағдайда (соның ішінде көшу себебінен), абонент
Қызмет 1-ді және/немесе 2-ні пайдалануды тоқтату фактісі
анықталғаннан соң 30(отыз) күннің ішінде осы Шарттың 4.4-т.
көрсетілген көлемде Жабдық үшін төлемді төлеуге немесе Жабдықты
толық жиынтығымен және зақымдарсыз қайтаруға міндеттеледі. Қызмет
1-ді және/немесе 2-ні пайдалануды тоқтату деп, абоненттік төлемді
төлеуді Есепті мерзім аяқталғаннан соң 10(он) күнтізбелік күннен аса
мерзімге кешіктіруді, немесе Үйдегі Интернет қызметінің Қызметті
қамтымайтын басқа тарифтік жоспарына ауысуды түсінеді.
3. Оператордың міндеттері:
3.1.1 Қосылу жөнінде өтінім түскен күннен бастап 3 жұмыс күнінің
ішінде Абоненттің орынжайында жабдықты орнату.
3.1.2 Осы Шарттың талаптары бұзылған жағдайда Жабдықты
Абоненттен кері алу.
3.1.3 Оператор Жабдық пен құрамдас бөлшектерін кері алу кезінде
Абоненттің немесе оның өкілінің көзінше Жабдық пен құрамдас
бөлшектерін ақы алмай қарап шығады және оның сыртқы күйін
анықтайды.
3.1.4 Жабдықты қарап шыққаннан соң Абонент және Оператор екі
экземпляр Қабылдау-тапсыру актісін толтырады. Мұнда Тараптардың
атауы, Жабдықтың атауы мен жиынтығы, оның күй-жағдайы, зауыттық
нөмірлері, актіні жасау күні көрсетіледі, Тараптардың қолтаңбалары
және мөрлері қойылады.
3.1.5 Екі Тараптың да Қабылдау-тапсыру актісіне қол қоюы
Оператордың Жабдықты қабылдау бойынша барлық әрекеттерді
орындауын, соның ішінде Жабдықтың қосым құралдары мен сыртқы
күйін тексеруін білдіреді. Бұл ретте Жабдықты табыстау күні деп
Қабылдау-тапсыру актісіне соңғы қол қойылған күн саналады.
4. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
4.1. Абонент Жабдықтың жоғалуы, жетіспеуі немесе зақымдалуы күші
еңсерілмейтін жағдайлардың салдарынан немесе Жабдықты қабылдаған
кезде білмеген және білуі тиіс болмаған қасиеттерінен болғанын
дәлелдей алмаса, уақытша пайдалануға қабылдаған Жабдықтың
жоғалуы, жетіспеуі немесе зақымдалуы үшін жауап береді.
4.2. Абонент Операторға Жабдықтың және/немесе
құрамдас
бөлшектерінің жоғалуымен, жетіспеуінен немесе зақымдалуымен
байланысты шығындарын шарттың 4.4-т. көрсетілген көлемде өтеуге
міндетті.
4.3. Тараптардың бірі Жабдықтың және/немесе құрамдас бөлшектерінің
жоғалуын, жетіспеуін немесе зақымдалуын (соның ішінде Жабдықтың
және/немесе
құрамдас бөлшектерінің сапасының нашарлауын)
анықтаған жағдайда, оларды анықтаған Тарап бұл жайында басқа
Тарапты дереу хабардар етуі тиіс. Жабдық пен құрамдас бөлшектерінің
бірлесіп тексерудің нәтижелері бойынша Тараптар актіні жасайды.
Онда:
- жоғалған (зақымдалған немесе жетіспеген) жабдық пен құрамдас
бөлшектерінің тізімін;
- жоғалған (зақымдалған немесе жетіспеген) жабдық және/немесе
құрамдас бөлшектерінің құнын көрсетеді.
4.4. Осы Шарттың 4.3-т. сәйкес, Абонент актіні жасаған сәттен бастап 30
күннің ішінде Операторға төменде келтірілген жоғалған, зақымдалған
Жабдық пен құрамдас бөлшектерінің көлеміндегі шығындалған
өтемақысын төлеуге міндеттеледі:
TV құрылғысы
21600 теңге
ҚБ пульты
3000 теңге
HDMI шоғырсымы
1200 теңге
RCA шоғырсымы
1000 теңге
Қуат алу блогы
2400 теңге

2.1.5 Абонент обязан возвратить Оператору Оборудование и комплектующие в
том состоянии, в котором оно было принято в пользование.
2.1.6. Абонент может возвратить Оборудование в офисах Оператора или подать
заявку на демонтаж позвонив по короткому номеру 3535, после чего Оператор
заберет Оборудование у Абонента.
2.1.7 Производить оплату ежемесячной абонентской платы, согласно
выбранному тарифному плану, не позднее последнего дня календарного
месяца, предшествующего месяцу оказания услуг.
2.1.8 Произвести оплату за повреждение, утрату Оборудования или его
комплектующих, в размере, указанном в п.4.4 настоящего Договора, в течение
30 дней с момента обнаружения указанного факта.
2.1.9. В случае прекращения пользования (в том числе по причине переезда)
или отказа от Услуги 1 и/или 2, абонент обязуется вернуть Оборудование в
полной комплектации и без повреждений
или произвести оплату за
Оборудование и комплектующие, в размере, указанном в п.4.4 настоящего
Договора, в течение 30(тридцати) календарных дней после выявления
Оператором факта прекращения пользования Услугой 1 и/или 2. Под
прекращением пользования Услугой 1 и/или 2, понимается просрочка
внесения абонентской платы более 10(десяти) календарных дней по истечении
Учетного периода, либо переход с Услуги 2 на Услугу 1.
3. Оператор обязуется:
3.1.1 Установить Оборудование в помещении Абонента, в течение 3 рабочих
дней с даты получения заявки на подключение.
3.1.2 Принять обратно Оборудование от Абонента, в случае нарушения
условий настоящего Договора.
3.1.3 Оператор, при приемке Оборудования от Абонента, в присутствии
Абонента/его представителя, производит осмотр Оборудования и его
комплектующих и определяет его внешнее состояние, без взимания оплаты.
3.1.4 По окончании осмотра Оборудования, Абонент и Оператор оформляют в
двух экземплярах Акт приема-передачи, в котором указывается: наименование
Сторон, наименование и комплектация Оборудования, его состояние,
заводские номера, дата составления акта, подписи Сторон и печати.
3.1.5 Подписание Акта приема-передачи обеими Сторонами означает
проведение Оператором всех действий по приему Оборудования, включая
проверку комплектации и внешнего состояния Оборудования. При этом датой
передачи Оборудования считается дата подписания Акта приема-передачи.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Абонент отвечает за утрату, недостачу или повреждение Оборудования,
принятого во временное пользование, если не докажет, что утрата, недостача
или повреждение произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы
либо из-за свойств Оборудования, о которых Абонент, принимая его на
хранение, не знал и не должен был знать.
4.2. Абонент обязан возместить Оператору убытки, причиненные утратой,
недостачей или повреждением Оборудования и/или его комплектующих, в
размере стоимости Оборудования и/или его комплектующих, указанного в
пункте 4.4 договора
4.3. В случае обнаружения одной из сторон утраты, недостачи или
повреждения Оборудования и/или его комплектующих (включая ухудшение
качества Оборудования или комплектующих) обнаружившая их Сторона
должна незамедлительно уведомить другую Сторону об этом. По результатам
совместного обследования Оборудования и его комплектующих Стороны
составляют акт, в котором указывают:
- перечень утраченного (поврежденного или недостающего) Оборудования или
комплектующих;
- стоимость утраченного (поврежденного или недостающего) Оборудования
и/или его комплектующих, подлежащую возмещению.
4.4. С даты составление акта, согласно п.4.3. настоящего Договора Абонент, в
течение 30 дней обязан возместить Оператору сумму, в размере стоимости
повреждённого, утраченного Оборудования, с его комплектующими
описанного ниже:
Приставка
21600 тенге
Пульт ДУ
3000 тенге
Кабель HDMI
1200 тенге
Кабель RCA
1000 тенге
Блок питания
2400 тенге
Wi-Fi Роутер
Высокоскоростной WiFi роутер
Блок питания

7000 тенге
8500 тенге
2400 тенге

4.5. В случае наступления последствий, указанных в п.4.1. настоящего
Договора, Абонент возмещает ущерб.
4.6. В случае нарушения условий, указанных в п.2.1.7 настоящего Договора,
Оператор имеет право потребовать возврат Оборудования или оплату его
стоимости и комплектующих, а также и расторгнуть Договор в одностороннем
порядке.

Wi-Fi Роутер
Жоғары
жылдамдықты
роутер
Қуат алу блогы

WiFi

7000 теңге
8500 теңге
2400 теңге

4.5. Осы Шарттың 4.1-тармағында көрсетілген салдар орын алған
жағдайда, Абонент залалды өз қаражатының есебінен өтейді.
4.6. Осы Шарттың 2.1.7-т. көрсетілген шарттар бұзылған жағдайда,
Оператор
Жабдықтың
және/немесе
құрамдас
бөлшектерінің
қайтарылуын немесе құнын талап етуге және Шартты біржақты тәртіпте
бұзуға құқылы.
4.7. Осы Шарттың 1.1-т. көрсетілген талаптар бұзылған жағдайда,
Оператор Абоненттен 4.4.-т. көрсетілген сомаларды төлеуін талап етуге
құқылы, ал Абонент оларды төлеуге міндетті.
4.8. Абонент TV Үйдегі Интернет қызметі ескерілмейтін тарифтік
жоспарға ауысқан жағдайда, Оператор құжаттарды ресімдемей,
құрылғысын қайтарылуын талап етіп, Шартты біржақты тәртіпте бұзуға
құқылы.
4.9. Абонент Жабдықты қайтармай, абоненттік төлем бойынша қарыз
сомасын төлемесе, Оператор берген жабдығы үшін ақшалай қаражатты
қайтару үшін сот инстанцияларына жүгінуге құқылы. «Абонент»
Жабдықтың 4.4-т. көрсетілген толық құнын және барлық сот
шығындарын төлеуге міндетті болады.
5. ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ, ОНЫ ӨЗГЕРТУ ЖӘНЕ
БҰЗУ ТӘРТІБІ.
5.1. Осы Шарттың қолданылу мерзімі екі Тараптың Жабдықты қабылдау
актісіне қол қою сәтінен бастап Қызметті 1 және/немесе 2 пайдаланудың
бүкіл кезеңі бойы созылады.
5.2. Осы Шартқа енгізілетін өзгертулер мен толықтырулардың барлығы
жазбаша түрде орындалып, Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған
жағдайда ғана күшіне ие болады.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Тараптардың ешбірі осы Шартты жасасқаннан кейін орын алған
күші еңсерілмейтін жағдайлардың салдарынан, Тараптар болжай
алмаған немесе орынды шаралар қолданып, алдын ала алмаған төтенше
сипаттағы оқиғалардың (форс-мажор жағдайлары) нәтижесінде осы
Шарт бойынша міндеттемелерін
толықтай немесе ішінара
орындамағаны үшін басқа Тараптың алдында жауапты емес. Күші
еңсерілмейтін жағдайларға табиғи нәубеттер, өрттер, апаттар, соғыс
әрекеттері, жаппай тәртіпсіздік, ереуілдер, Тараптардың осы Шарт
бойынша міндеттемелерін орындай алмауына әкелген мемлекеттік билік
немесе басқару органдарының шешімдері жатады.
6.2. Егер осындай жағдайлардың кез-келгені Шартта белгіленген
мерзімде міндеттердің орындалуына тікелей әсер етсе, ондай бұл мерзім
тиісті міндеттеме әрекет ететін уақытқа ұзартылады.
6.3. Аталып өткен жағдайлардың орын алуына байланысты
міндеттемелерін орындай алмаған Тарап олардың орын алған сәтінен
бастап 5 (бес) күннен кешіктірмей басқа Тарапты хабардар етуге
міндетті. Басқа Тарапты хабардар етпеу немесе уақытында хабардар
етпеу Тарапты міндетін орындау бойынша жауапкершіліктен босататын
негіз ретінде аталып өткен қандай да жағдайға сілтеу құқығынан
айырады.
7. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ
7.1. Осы Шартпен қарастырылған немесе оған байланысты мәселелер
бойынша даулар туындаған жағдайда, Тараптар оларды келіссөз арқылы
шешу үшін барлық шараларды қолданады.
7.2. Дауларды келіссөз арқылы шешу мүмкін болмаған жағдайда, олар
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сот
тәртібінде Алматы қаласының Бостандық ауданың сотында шешіледі.
8. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР
8.1. Осы Шарт бірдей заң күшіне ие, Тараптардың әрқайсысына бірбірден екі данада жасалды.
8.2. Абонент Шарт бойынша төлемдердің ақысын уақытында төлемеген
жағдайда, Оператор Абоненттің осы Шарт бойынша Жабдықты
және/немесе құрамдас бөлшектерінің қайтарылуын немесе құнын талап
ету үшін
үшінші
тұлғаларды
тартуға
құқылы.
Абонент
Жабдықты/құрамдас бөлшектерін қайтармаған немесе олардың құнын
төлемеген жағдайда, Оператор мұндай үшінші тұлғаларға Абонентке
қатысты ақпаратты, оның жеке деректерін, жасалған шарттың
талаптарына қатысы бар деректерді, Абонент алған байланыс қызметінің
көлемі мен құны туралы мәліметті, қарыз сомасын және өзге қажет
ақпаратты беруге құқылы болатындығымен келіседі.

4.7. В случае нарушения Абонентом обязательств, указанных в разделе 2
настоящего Договора Оператор имеет право выставить к оплате Абоненту
суммы, указанные в п. 4.4, а Абонент обязан произвести их оплату.
4.8. При переходе Абонента на тарифный план, который не предусматривает
услугу TV Интернет дома, Оператор имеет право потребовать возврат
Приставки и расторгнуть Договор в одностороннем порядке без
документального оформления.
4.9. В случае, если Абонент не возвращает Оборудование, и не оплачивает
абонентскую плату, то Оператор имеет право обратиться в судебные инстанции
для возврата стоимости предоставленного Оборудования и комплектующих.
Абонент будет обязан оплатить полную стоимость Оборудования, указанную
в пункте 4.4. и все судебные издержки и пеню.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И
РАСТОРЖЕНИЯ.
5.1. Срок действия настоящего Договора распространяется на период с
момента подписания акта приема-передачи Оборудования и комплетующих
обеими Сторонами и продолжает действовать в течение всего периода
пользования Услугой 1 и/или 2.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только
при условии, если выполнены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за
частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, в
результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (обстоятельства форсмажор). К обстоятельствам форс-мажор относятся стихийные природные
бедствия, пожары, катастрофы, военные действия, массовые беспорядки,
забастовки, принятие органами государственной власти или управления
решений, повлекших за собой невозможность исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Договору.
6.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияет на
исполнение обязательств в срок, установленный в Договоре, то этот срок
продлевается на время действия соответствующего обстоятельства.
6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств
по причине возникновения вышеуказанных обстоятельств, обязана не позднее
5 (пяти) дней с момента их наступления в письменной форме уведомить другую
Сторону. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону
права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание,
освобождающее от ответственности по исполнению обязательства.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным
настоящим Договором или в связи с ним, Стороны примут все меры к их
разрешению путем переговоров.
7.2. При невозможности разрешения споров путем переговоров, они будут
решаться в судебном порядке в суде Бостандыкского района города Алматы, в
порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.2. Если Абонент не производит своевременную оплату по Договору,
Оператор вправе привлечь третьих лиц для истребования возврата
Оборудования/его стоимости и комплектующих по настоящему Договору.
Абонент
соглашается,
что
в
случае
невозврата
Абонентом
Оборудования/комплектующих или неоплаты их стоимости Оператор вправе
предоставлять таким третьим лицам информацию относительно Абонента, его
персональные данные, сведения, относящиеся к условиям заключенного
договора, сведения об объемах и стоимости полученных Абонентом услуг
связи, суммы задолженности и иную необходимую информацию.
8.3. Абонент подтверждает, что Оборудование и комплектующие, указанные в
п.4.4 Договора, переданы ему Оператором в полном объеме, Абонент
претензий к качеству и объему выполненных работ не имеет и в дальнейшем
иметь не будет

8,3. Абонент Шарттың 4.4-т. көрсетілген Жабдықтың және құрамдас
бөлшектерінің Оператор тарапынан толық көлемде берілгенін,
Абоненттің орындалған жұмыстың сапасы мен көлеміне қатысты
шағымдарының жоқтығын және бұдан кейін де болмайтынын растайды.

