
27.04.2018 ж. № 187/18 бұйрыққа № 4 қосымша 

 

№ ШАРТ 

_________қ-сы            «_____» __________ 201____ж. 

 

 «КаР-Тел» ЖШС, _________________   негізінде әрекет ететін _________________ тұлғасында, бұдан әрі «Оператор» деп аталады, бірінші тараптан, және  

«Корпоративті клиент», __________________ негізінде әрекет ететін _________________ тұлғасында, екінші тараптан,   

бірлесіп «Тараптар» деп, жекелеп «Тарап» деп аталады, төмендегідей мазмұндалған осы Шартты (бұдан әрі мәтін бойынша - Шарт) жасасты: 
 

1. Оператор Корпоративті клиентке осы Шартта белгіленген жағдайларда және абоненттік нөмірлерге осы тармақта көрсетілгендей ұялы байланыс 

қызметтерін және онымен ілесетін сервистер мен қызметтерді (бұдан әрі мәтін бойынша «Қызметтер») көрсетеді. Өз кезегінде, Корпоративтік клиент 

қызметті қабылдап, Шартта белгіленген тәртіпте және мерзім ішінде олардың құнын төлеуге міндеттенеді. 

№ Клиенттің / 

Абоненттің 

атауы 

Абоненттік 

нөмір 

Ауыстырылат

ын абоненттік 

нөмір 

Уақытша 

абоненттік 

нөмір 

(абоненттік 

нөмір 

ауыстыры

лған кезде) 

Тарифтік 

жоспар 

Қосылу пакеті 

(Базалық, 

Базалық  + 

роуминг) 

Лимиттер 

(KZT)|  

Біреге

й жеке 

шот 

Кепілдік 

жарнасы, 

теңге 

(KZT) 

Қосым

ша 

қызметт

ер 

Шоғыр

ландыр

ылған 

шот 

(KZT) 

1 Ромашка 

ЖШС 

Қолданылм

айды 

7771111111 7772222222 Бизнес 

Шешім, 

пакет 1500 

Базалық  1000 - Қолданыл

майды 

  

2 Ромашка 

ЖШС 
7771111112 Қолданылмайд

ы 

Қолданылм

айды 

Бизнес 

Шешім, 

пакет 3000 

Базалық  500  1000   

3 Ромашка 

ЖШС 
7771111113 Қолданылмайд

ы 

Қолданылм

айды 

Барлығы 

қосулы 2 

Бас тартылды Қолданыл

майды 

 Қолданыл

майды 

  

2. Құны және есеп айырысу тәртібі 

2.1. Есеп айырысу тәртібі осы Шарттың 1-тармағының Кестесіне сәйкес абоненттік нөмір түріне байланысты. 

2.2. Шарттың құны осы Шарттың барлық жұмыс кезінде көрсетілген Қызметтің құнына қойылады. Шарттың орындалу үрдісінде Тараптар тарифтік 

жоспар талаптарын, қосымша қызметтер тарифтері және талаптарымен, қызмет пакетін көтеру кезінде сәйкес қызметтердің стандартты тарификациясы 

талаптарын басшылыққа алады, Оператордың  www.beeline.kz, соның ішінде және www.b2b.beeline.kz ресми сайтына қойылған ақпарат осы Шартта қол 
қойылуымен Корпоративті клиент келіседі.  

3. Байланыс деректері ретінде Шарттың Тараптары Шарттың мәтініне корпоративті байланыс деректері енгізіледі. 

4. ЖК қызметін  пайдалану үшін Корпоративті клиенттің Уәкілетті өкілі ретінде болады: 

4.1. Уәкілетті өкілдің ТАӘ _________________________. 

4.2. Уәкілетті өкілдің өкілеттіктерін растайтын сенімхаттың деректері: ___________________________. 

5. Корпоративтік клиент осы Шартқа қол қоя отырып, Корпоративті клиентке бөлінген және осы Шарттың 1-тармағындағы кестеде көрсетілген 

абоненттік нөмірлерге қатысты - Оператордың Көпшілік Шартына абонент ретінде қосылады. Оператордың Көпшілік шартының мәтіні www.beeline.kz. 

Оператордың ресми сайтында жарияланған.  

6. Осы Шартқа қол қоя отырып, Корпоративті клиент Оператордың www.beeline.kz. ресми сайтында орналастырылған «КаР-Тел» ЖШС желісінің 

Корпоративті клиенттерге қызмет көрсету ережелерінің талаптарына қосылады және «КаР-Тел» ЖШС және/немесе оның серіктестердің ақпараттық, 

жарнамалық және ойын-сауықтық сипаттағы материалдарды қысқа мәтінді және/немесе мультимедиялық хабарламаларды  алуға келісім береді.  
7. Осы Келісімге қол қою арқылы Корпоративтік клиент Оператордың www.beeline.kz ресми веб-сайтында орналастырылған Контентке қол жеткізуді 

ұйымдастыру бойынша қызмет көрсету шартын жасасу ұсынысының (жария оферта) талаптарына қосылады. 

8. Осы Шартқа қол қоя отырып, Корпоративтік клиент осы Шарттың 1-кестесінде көрсетілген абоненттік нөмірлерге роуминг қызметтерін қосумен келіседі. 

Корпоративтік клиент «Бизнес виза S» пакетімен бірге қосылудың Базалық пакетіне роуминг қызметтері енгізілетіні жайлы хабардар екенін және 

келісетінін хабарлайды, егер Тарифтік жоспардың параметрлерінде роумингтегі тарифтеудің басқа шарттары көрсетілмесе және Шарттың 1-кестесінде 

көрсету арқылы «Бизнес виза S» роумингінің пакеті ауыстырылмаса («Қосымша қызметтер» бағанында), сондай-ақ Операторға арыз беру арқылы немесе 

осы Шарттың 1-кестесінде тиісті түрде көрсету арқылы роуминг қызметі сөндірілмесе.     

9. Осы Шартқа қол қоя отырып, Корпоративті клиент Операторға өзі туралы ақпараттың жариялануына және  Оператордың үлестес тұлғаларына осы 

Шарттың талаптары туралы қызметкерлерді, директорларды, мердігерлерді, бағдарламалық қамсыздандыру және ІТ қызметі қызмет көрсету 

провайдерлеріне, VEON Ltd. («Уәкілетті өкілдер») кәсіби өкілдерін қоса алғанда, бірақ шектемей айтуына келіседі. Корпоративті клиент Шартты орындау 

барысында өзі туралы және Шарт талаптары  ақпаратты Оператор  өзінің уәкілетті өкілі, қызмет көрсету провайдерлері-үшінші тұлғалар тарапынан, басқа 
елдегілерді қоса алғанда, талап етілуі мүмкін екендігін мойындайды және келіседі.   

. 

8. 10. Осы Шарттың талаптарында қарастырылмағандардың барлығында Талаптар Оператор Жария шартының ережелерін, «КаР-Тел» ЖШС желісінің 

Корпоративті клиенттерге қызмет көрсету ережелерін, және ҚР заңнамасын басшылыққа алады. 

11. Осы Шарт, Оператордың Жария шарты, «КаР-Тел» ЖШС желісінің Корпоративті клиенттерге қызмет көрсету ережелері, Контентке қолжетімдікті 

ұйымдастыру бойынша қызметтерді көрсету шартын  жасасу туралы ұсыныс Тараптардың арасында осы Шарт бойынша уағдаластықтардың толық көлемін 

құрайды. 

12. Егер осы Шарт, Оператордың Жария шарты, «КаР-Тел» ЖШС желісінің Корпоративті клиенттерге қызмет көрсету ережелерінде  өзгеше 

қарастырылмаса, осы Шарт Тараптар қол қойған күннен бастап күшіне енеді және шектелмеген мерзім ішінде жарамды болады.  

13. Осы Шарт бірдей заңды күші бар екі түпнұсқалық данамен жасалып, қол қойылды, Тараптардың әрқайсысына бір данадан беріледі. 

 

14. Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері: 
 

Оператор  Корпоративті клиент 

«КаР-Тел» ЖШС  

http://www.beeline.kz/
http://www.b2b.beeline.kz/
http://www.beeline.kz/
http://www.beeline.kz/
http://www.beeline.kz/


БСН 980540000397  

010010, Астана қ., Алматы ауданы, Қадырғали Жалайыри көш., 2-үй 

Банктік деректемелері: 

«ForteBank» АҚ  
IBAN KZ719650000072233368  

БСК IRTYKZKA 

13.08.2012 жылғы 13 тамыздағы №0078651, сериясы 60001 ҚҚС бойынша 

есепке қою туралы куәлік 

Электрондық мекен-жайы: business@beeline.kz 

БСН 

IBAN 

Банк атауы: 

БСК: 
Клиенттің мекенжайы: Қазақстан Республикасы,  

Шот-фактураларды жеткізуге пошталық мекен-жай: Қазақстан 

Республикасы,  

Байланыс телефоны: 

e-mail: 

 

________________________/_________________________ 

 

м.о. 

 

________________________/_________________________ 

 

м.о. 

  

mailto:business@beeline.kz

