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ANEXA III.1 NR

DIN DATA DE

LA CONTRACTUL NR

Art.1 – OBIECT
(1) Obiectul prezentei anexe îl contituie oferirea in custodie de către Prestator a
echipamentelor proprietatea acestuia către Beneficiar şi amplasarea de către
Prestator a acestor echipamente la locaţia Beneficiarului din
, în vederea
asigurării accesului Beneficiarului la reţeaua de comunicaţii electronice a
Prestatorului, potrivit prevederilor contractuale.
Art.2 – OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI
(1) Locaţiile din cadrul imobilului Beneficiarului în care vor fi amplasate
echipamentele aflate in custodie vor fi stabilite de părti de comun acord, printr-un
plan de amplasare. Amenajarea acestor locaţii va fi realizată de către Prestator.
Beneficiarul îi este interzis să mute echipamentele din locul în care acestea au
fost instalate fără acordul Prestatorului.
(2) Instalarea echipamentelor in custodie şi cablarea acestora, în vederea
asigurării alimentării şi conexiunii Internet, va fi realizată de către angajaţii
Prestatorului. Acestea vor fi amplasate de reprezentanţii Prestatorului în locaţiile
convenite până cel târziu la data de
Beneficiarul va autoriza trecerea
cablurilor de legătură între echipamentele specifice Prestatorului şi calculatoare,
utilizind trasee şi canalizaţii existente sau noi.
(3) Beneficiarul va asigura alimentarea cu energie electrică a echipamentelor
proprietatea Prestatorului amplasate la sediul sau şi va suporta integral consumul
acestora. Beneficiarul are obligaţia să anunţe Prestatorul asupra oricăror
modificări la instalaţia de alimentare şi în spaţiile în care Prestatorul a instalat
echipamentele oferite in custodie cu mimim o zi lucrătoare înainte şi să depună
toate eforturile pentru remedierea în cel mai scurt timp a oricăror eventuale
defecţiuni în circuitul de alimentare al acestora.
(4) Beneficiarul îi este interzis să ataşeze la echipamentele pe care le-a primit in
custodie alte mecanisme, conexiuni sau echipamente, fără acordul Prestatorului.
Beneficiarul nu va aduce nici un fel de schimbări, adăugiri sau îmbunătăţiri
echipamentelor. Nu este permisă îndepărtarea nici unei piese componente a
echipamentelor amplasate, decât în scopul efectuării unor reparaţii, şi numai de
către reprezentanţii Prestatorului. Beneficiarul va lua toate măsurile necesare
pentru a împiedica intervenţia la echipamente a angajaţilor săi sau a unor terţe
persoane şi va solicita de îndată prezenţa reprezentanţilor Prestatorului, de
fiecare dată când va considera că o astfel de intervenţie este necesară.
(5) Prestatorul va menţine echipamentele de conectare în stare bună de
funcţionare, şi va efectua toate operaţiile de întreţinere şi service solicitate sau
indicate de producătorul echipamentului. În afara verificărilor periodice ce vor fi
efectuate de reprezentanţii Prestatorului, Beneficiarul are obligaţia de a ţine la
curent permanent Prestatorul asupra stării de funcţionare a echipamentelor şi va
informa imediat Prestatorul asupra oricăror condiţii care afecteaza în mod negativ
starea echipamentelor pe care le va constata. Orice funcţionare
necorespunzătoare va fi semnalată de Beneficiar de îndată. Dacă echipamentele
funcţionează necorespunzător, Prestatorul le va repara cu promptitudine.
(6) Beneficiarul este obligat să permită tehnicienilor Prestatorului accesul la
echipamentele ce se găsesc la sediul sau oricând, la solicitarea acestora. În
cazul în care accesul tehnicienilor Prestatorului în sediul Beneficiarului nu este
permis, sau Beneficiarul nu îşi îndeplineşte una din obligaţiile ce îi revin în baza
acestei anexe, Prestatorul are dreptul să întrerupă furnizarea serviciilor de acces
la reteaua de comunicatii, până la permiterea accesului.
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(7) Beneficiarul
va
înştiinţa
de
îndată
Prestatorul
despre
orice
deteriroare/defecţiune a echipamentelor.
În cazul in care aceasta deterioarare/defectiune este datorata culpei
producatorului sau a prestatorului, Prestatorul va repara sau, dupa caz, va inlocui
echipamentul defect. In acest caz, Beneficiarul nu va datora plata abonamentului
pentru perioada de nefunctionare a serviciilor.
În cazul in care aceasta deterioarare/defectiune este datorata culpei
Beneficiarului/a angajatilor sai, Prestatorul va repara sau, dupa caz, va inlocui
echipamentul
defect.
Beneficiarul
este
raspunzator
pentru
deteriorarea/defectarea echipamentelor din culpa sa/a angajatilor sai. Ca urmare,
Prestatorul va factura Beneficiarului suma reprezentand contravaloarea reparatiei
echipamentelor, sau valoarea acestora (mentionata mai sus), in cazul in care ele
nu mai pot fi reparate. Beneficiarul va datora plata abonamentului si pentru
perioada de nefunctionare a serviciilor ca urmare a defectiunii/deteriorarii ce ii
este imputabila.
În momentul încetării, din orice motiv, a contractului de prestări servicii încheiat
între Beneficiar şi Prestator, Beneficiarul va restitui echipamentele în starea în
care le-a primit, mai puţin uzura lor normală, şi va permite reprezentanţilor
Prestatorului să ridice echipamentele de la sediul său în termen de maxim 48 de
ore de la primirea solicitării Prestatorului în acest sens. În caz de refuz,
beneficiarul va plăti o penalitate reprezentând tariful de nereturnare pentru
fiecare echipament aflat în custodie la momentul respectiv, conform articolului
următor.
Art. 3 – TARIFELE DE NERETURNARE A ECHIPAMENTELOR AFLATE ÎN
CUSTODIE/ CHIRIE:
3.1) Pentru STB Mediabox Standard: 202 lei (fără TVA);
3.2) Pentru STB Mediabox DVR: 516 lei (fără TVA);
3.3) Pentru STB Mediabox DVR HD: 602 lei (fără TVA);
3.4) Pentru Cardul Digital: 202 lei (fără TVA);
3.5) Pentru modem internet (ED3.0): 150 lei (fără TVA);
3.6) Pentru modem telefonie (ED3.0): 193 lei (fără TVA);
3.7) Pentru modem internet Wi-Fi (ED3.0): 288 lei (fără TVA);
3.8) Pentru modem internet (ED2.0): 86 lei (fără TVA);
3.9) Pentru modem telefonie (ED2.0): 150 lei (fără TVA);
3.10) Pentru modem internet Wi-Fi (ED2.0): 217 lei (fără TVA).
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