
----- компанияның фирмалық бланкінде----

Шығ. № 
Күні

 «КаР-Тел» ЖШС
Корпоративтік сатылымдар дирекциясына 

кімнен___________________________________

ХАТ

1. Осымен, «                »  Сізді  201_ ж. «__» «______» бастап  Корпоративтік топтың абоненттік нөмірлерінде
корпоративтік тарифтік жоспарды кестеге сәйкес өзгертуді сұрайды.

 
№ Абонент Абоненттік

нөмір
Тарифтік жоспар Қосылу

топтамасы
(Базалық/роумин
г қызметін
қосудан  бас
тарту)

Лимит
(KZT)

Кепілдік
жарна (KZT)

1

2

2. «                » осы хаттың 1-тармағында атап жазылған талаптарға сәйкес қызметтерді көрсету басталған күнінен
бастап 201___ жылғы «_____» ________№______ Шарттың ажыратылмас бөлігі  болып табылатынына келіседі.
Осыған байланысты, «            » көрсетілген Шарттың, «КаР-Тел» ЖШС Жария шарттына, және «КаР-Тел» ЖШС
желісінің  Корпоративті  Клиенттерге  қызмет  көрсету  ережелеріне  сәйкес  шарттардың  талаптарын  орындауға
міндеттенеді.

3. «                 »  осы хаттың 1-  тармақтағы Кестеде көрсетілген абоненттік  нөмірлерге роуминг қызметінің
қосылуымен  келіседі.  Егер  Тарифтік  Жоспардың  шарттарында  роумингтегі  тарификацияның  басқа  талаптары
қарастырылмаған жағдайда Базалық топтамаға «Бизнес Виза S» роуминг қызметінің қосылуымен,  шарттағы  1-
тармақтағы  Кестеде  көрсету  арқылы  «Бизнес  Виза  S  қызметін  ауыстыру,  Операторға  өтініш  жолдау  немесе
Шарттағы  1-тармақтағы  Кестеде  арқылы  роуминг  қызметін  ажырату  мүмкіндігімен  Корпоративтік  клиент
хабардар екенін, танысқанын және келісетінін растайды.

____________________________________/ ________________________________
(уәкілетті өкілдің ТАӘ) (қолы, мөр)



Үлгі

Шығыс хаттың № хатты ұсынушы компания толтырады
Хатты тапсыру күні

 «КаР-Тел» ЖШС
Корпоративтік сатылымдар дирекциясына 

кімнен Ромашка   ЖШС  

ХАТ

1. Осымен,  «Ромашка   ЖШС  »  Сізді  2019  ж  ылдың   «01»     наурызынан   бастап  Корпоративтік  топтың  абоненттік
нөмірлерінде корпоративтік тарифтік жоспарды кестеге сәйкес өзгертуді сұрайды.

 
№ Абонент Абоненттік

нөмір
Тарифтік жоспар Қосылу

топтамасы
(Базалық/роумин
г қызметін
қосудан  бас
тарту)

Лимит
(KZT)

Кепілдік
жарна (KZT)

1 Ромашка ЖШС 7771111111 Бизнес  Шешім,
1500 топтамасы

Бас тарту 1000 Қолданылмай
ды

2 Ромашка ЖШС 7771111112 Бизнес  Шешім,
3000 топтамасы

Базалық 500 1000

2. «   Ромашка   ЖШС     » осы хаттың 1-тармағында атап жазылған талаптарға сәйкес қызметтерді көрсету басталған

күнінен бастап  2016 жылғы «15» қарашадан № 01-01-2016 Шарттың ажыратылмас бөлігі болып табылатынына
келіседі. Осыған байланысты, «Ромашка ЖШС» көрсетілген Шарттың, «КаР-Тел» ЖШС Жария шарттына, және
«КаР-Тел» ЖШС желісінің Корпоративті Клиенттерге қызмет көрсету ережелеріне сәйкес шарттардың талаптарын
орындауға міндеттенеді.

3. «Ромашка  ЖШС»  осы  хаттың  1-  тармақтағы  Кестеде  көрсетілген  абоненттік  нөмірлерге  роуминг  қызметінің
қосылуымен  келіседі.  Егер  Тарифтік  Жоспардың  шарттарында  роумингтегі  тарификацияның  басқа  талаптары
қарастырылмаған жағдайда Базалық топтамаға «Бизнес Виза S» роуминг қызметінің қосылуымен,  шарттағы  1-
тармақтағы  Кестеде  көрсету  арқылы  «Бизнес  Виза  S  қызметін  ауыстыру,  Операторға  өтініш  жолдау  немесе
Шарттағы  1-  тармақтағы  Кестеде  арқылы  роуминг  қызметін  ажырату  мүмкіндігімен  Корпоративтік  клиент
хабардар екенін, танысқанын және келісетінін растайды.

____________________________________/ ________________________________
(уәкілетті өкілдің ТАӘ) (қолы, мөр)


	
	

