
Корпоративтік Клиентке қызмет көрсету Шартына 
Қосымша келісім

№ ______________ күні "         "                        20_____ж.

«КаР-Тел» ЖШС, ары қарай «КаР-Тел» атынан _______________      _______сенімхат негізінде әрекет етуші,
бірінші  тараптан,  және                       , ары  қарай  «Клиент»,   атынан
негізінде әрекет етуші, екінші тараптан,  «    »                       №                            Корпоративтік Клиентке
қызмет көрсету шартына (ары қарай – «Шарт») төмендегілер туралы осы Қосымша келісімді (ары қарай –
«Келісім» ) жасады:

1. Шартқа Қосымша №1 келесі мазмұнда өзгерістерді енгізіңіз:

АБОНЕНТ GSM #
Қосылу топтамасы

(Базалық/Базалық+роуминг) Лимит
Тарифтік

жоспар

2. Осы Келісіммен өзгертілмеген және толықтырылмаған барлық мәселелерде, Тараптар Шарттың 
ережелерін негізге алады және сол бойынша өз міндеттемелерін растайды. 
3. Осы келісім қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді және Тараптардың «     »                             құқықтық
қатынасына әсер етеді. 
4. Осы келісім бірдей екі данада жасалған, заңдық күші тең, әр Тарапта бір данадан. 

Клиент: КаР-Тел:

Аты-жөні Аты-жөні

Қолы Қолы

МО МО



Үлгі

Корпоративтік Клиентке қызмет көрсету Шартына 
Қосымша келісім

2016 жылғы «15» қарашадан № 01-01-2016

«КаР-Тел» ЖШС,  ары қарай  «КаР-Тел» атынан Нұр-Сұлтан қ.  филиалдың Корпоративтік сату бөлімінің
басшысы Досымбеков Асқар Мұратұлына 26.08.2018 ж.   №1168/18   сенімхат негізінде әрекет етуші, бірінші
тараптан  және  Ромашка  ЖШС, ары  қарай  «Клиент»  директорк  Иванов  Иван  Иванович  атынан
Жарғы     негізінде әрекет етуші, екінші тараптан,  2016 жылғы «15» қарашадан № 01-01-2016 Корпоративтік
Клиентке қызмет көрсету шартына (ары қарай – «Шарт») төмендегілер туралы осы Қосымша келісімді (ары
қарай – «Келісім» ) жасады:

1. Шартқа Қосымша №1 келесі мазмұнда толықтырыңыз:

АБОНЕНТ GSM #
Қосылу топтамасы

(Базалық/Базалық+роуминг) Лимит
Тарифтік жоспар

Ромашка ЖШС ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ Базалық+роуминг 1000 Бизнес Шешім
1000 топтамасы

2. Осы Келісіммен өзгертілмеген және толықтырылмаған барлық мәселелерде, Тараптар Шарттың 
ережелерін негізге алады және сол бойынша өз міндеттемелерін растайды. 

3. Осы келісім қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді және Тараптардың 2019 жылғы «28 »қаңтар 
құқықтық қатынасына әсер етеді. 
4. Осы келісім бірдей екі данада жасалған, заңдық күші тең, әр Тарапта бір данадан. 

Клиент: КаР-Тел:

Аты-жөні Аты-жөні

Қолы Қолы

МО МО


