PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE
la contractul nr ……………… din …………………
(denumit in continuare “Procesul Verbal”)
Prin care SC CARO NETWORK SRL reprezentata prin ______________________________________________, preda si
_____________________________________, reprezentata prin _____________________________________________
(denumit in continuare „Client”)
NR

primeste urmatoarele echipamente (denumite in continuare „Pachet de Echipamente”):

Denumire

Serie/MAC

Observatii

Clientul declara ca a primit Echipamentele in stare perfecta de functionare si agreaza urmatoarele conditii ce vor guverna
regimul juridic al acestora:
1. CARO Network detine dreptul de proprietate exclusiva asupra Echipamentelor ClickPhone.
2. Pachetul de Echipamente este predat Clientului in custodie, pe intreaga durata de valabilitate a Contractului, respectiv
pentru perioada in care Clientul pastreaza calitatea de utilizator final al Serviciului ClickPhone.
3. Clientul are urmatoarele obligatii:
a)

sa pastreze in bune conditii Echipamentele ClickPhone primite in custodie si cu respectarea drepturilor CARO Network;

b)

sa asigure integritatea Echipamentelor ClickPhone ce i s-au incredintat, sa ia masuri de conservare si de prevenire a
deteriorarii sau degradarii lor

c)

sa foloseasca Echipamentele ClickPhone in mod exclusiv pentru functionarea Serviciului ClickPhone

d)

sa nu instraineze cu orice titlu Echipamentele ClickPhone sau sa le greveze cu garantii reale mobiliare sau orice alte
sarcini

e)

sa restituie echipamentele din prezentul Proces Verbal la incetarea Contractului sau la cererea expresa formulata de
ClickPhone in acest sens Echipamentele ClickPhone in starea in care i-au fost predate mai putin uzura normala, incheind
in acest sens un Proces Verbal de predare primire cu CARO Network in care se vor mentiona caracteristicel tehnice ale
Pachetului de Echipamente predat, starea in care este returnat catre CARO Network precum si eventualele despagubiri pe
care Clientul este obligat sa le acorde CARO Network in cazul in care Echipamentele sunt predate in stare deteriorata,
nefunctionala total sau partial, suferind interventii neautorizate sau prezentand orice alte semne de neconformitate

f)

sa nu permita accesul persoanelor neautorizate de catre CARO Network si nici interventii neautorizate la Echipamentele
ClickPhone, recunoscand ca acesta este singurul autorizat pentru orice interventii la aceste Echipamente.

g)

sa aduca la cunostinta ClickPhone cazurile de deteriorare, uzura, desigilare, furt sau pierdere sau orice alta actiune
impotriva Echipamentelor ClickPhone in cel mai scurt timp posibil dar nu mai tarziu de 24 (douazecisipatru) de ore de la
producerea evenimentului

h)

in cazul in care Echipamentele ClickPhone instalate in locatiile Clientului au fost desigilate, deteriorate, distruse, pierdute
sau furate, Clientul va despagubi CARO Network la valoarea integrala a pagubelor provocate pe baza facturii fiscale
emise in acest scop de catre CARO Network
Acest proces verbal a fost incheiat astazi, _____________, in Bucuresti, in doua exemplare originale, cate unul pentru
fiecare parte.

Pentru FURNIZOR

Pentru UTILIZATOR

CARO NETWORK S.R.L.
Prin:
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