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ИЗПЪЛНИТЕЛ 

"ЗЬОМТРОН "ЕООД 

ПЛЕВЕН

УЛ.'ДОЙРАН ” №162 

Представител:

ЦАНКО ПЕТКОВ L4AHKOB 

Дан. номер:

Булстат: 114679975 

тел: 803 263

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОР
1. \бонаментна поддръжка на електронни касови апарати и фискални системи, описани в таблицата:

с : Модел на касовия апарат инд.No ЕКАФП инд.No ФП Адрес и тип на обекта Гаранция до

ТРЕМОЛ ZM-KL ZK063521 50069538 КАСА,ИСКЪР, УЛ.Г.ДИМИТРОВ 38 0

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
2. 13ПЫ1НИТЕЛЯТ се задължава да поддържа техниката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, описана в чл. 1, в периода от 20.03.2015 до 20.03.2016.

3. ^ЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок от 36 часа, а за обектите намиращи се на повече от 10 километра от сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
- дэ 72 часа от момента на получаване всервизната база да вземе мерки за отстраняване на повредата и пускане в действие на дефектиралата 
те; ника. ФУ да се доставят за ремонт в сервизните бази на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Извършената работа се описва в паспорта на ЕКАФП или ЕСФП

4. ЗЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури достъп до техниката и захранването й.

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ абонаментна такса за календарна година 
(1 5КАФП/ЕСФП) х 2.43 л б . на месец без ДДС , платими до

ЗА5ЕЛЕЖКА: За периода на гаранция ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане по този договор.
6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща транспорта в двете посоки при посещение в търговския обект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
7. Чодменените компонента се заплащат от възложителя по текущата ценова листа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

НЕУСТОЙКИ, ФОРСМАЖОР
8. Неизправната страна по изпълнението на настоящия договор заплаща на изправната неустойка в размер на 10% от стойността на 
не (зпълнената част от договора.
9. ^траните се освобождават от отговорност в случай на форсмажор, като страната, която иска да се възползва от форсмажор е длъжна в 7 
(се дем) дневен срок да уведоми другата страна.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ
10 Плащанията по настоящия договор осигуряват своевременна реакция при дефектиране на описаната от чл. 1 техника.

11 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща допълнително: 1. Програмиране: | | 2. Издаване на с-во и ф-ция: I I
3. Т Р У Д :^ ^  4. Резервни части: □  5. Промяна на адрес : □  6. Резервни модули| |

12 Прекратяване на настоящия договор се извършва по един от следните начини:

А. С едномесечно предизвестие.

13 Настоящият договор се подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.
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