
27.04.2018 ж.  №187/18 бұйрыққа  № 3 қосымша 

 

   № ШАРТ 

__________ қ-сы        «_____» __________ 

201____ж. 

 

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

директоры __________________ тұлғасында, бірінші тараптан, 

 _______________, бұдан әрі «Корпоративтік клиент» деп аталады, ______________ негізінде 
әрекет ететін __________________ тұлғасында, екінші тараптан, бұдан әрі «Тараптар» деп және жекелеп 

«Тарап» деп аталады, төмендегідей мазмұндалған осы Шартты (бұдан әрі мәтін бойынша – Шарт) жасасты: 

1. Оператор Корпоративтік клиентке осы Шартта және оның Қосымшасын белгіленген көлемде және 

талаптармен телекоммуникация қызметтерін (бұдан әрі «Қызметтер») көрсетеді, ал Корпоративтік клиент 

осы Қызметтердің ақысын Шартта белгіленген мерзімде және талаптармен төлейді. 

2. Қызметтерді көрсету үшін Оператор Корпоративтік клиентке жабдықты осы Шарттың тиісті 

Қосымшасында келтірілген Жалға тапсыру-қабылдау акті немесе Уақытша пайдалануға тапсыру-қабылдау 

акті немесе Жауапты сақтау тапсыру-қабылдау акті бойынша табыстайды. 

3. Бағасы, есеп айырысу тәртібі және Шарттың негізгі қағидалары 

3.1. Есеп айырысу тәртібі Корпоративтік клиент осы Шартқа, сондай-ақ оның Қосымшасында белгіленген 

байланыс қызметін таңдауына байланысты болады. 

3.2. Шартың бағасы осы Шарт әрекет ететін кезең ішінде көрсетілетін Қызметтердің құнынан құралады. 

Шартты орындау барысында Тараптар осы Шарттың талаптарын, сондай-ақ Оператордың 
www.beeline.kz ресми сайтында және www.b2b.beeline.kz сайтында жарияланған Корпоративтік 

клиенттерге қызмет көрсету ережелерін басшылыққа алатын болады, ал Корпоративтік клиент осы 

Шарттың талаптарымен келісетіндігін қол қойып растайды. 

3.3. Осы Шартқа қол қоя отырып, Корпоративтік клиент Оператордың www.beeline.kz ресми сайтында 

жарияланған «КаР-Тел» ЖШС желісінің Корпоративтік клиенттеріне қызмет көрсету ережелеріне 

қосылады. 

3.4. Корпоративтік клиенттің деректері –  Корпоративтік клиентке қатысты, электрондық, қағаз және 

(немесе) өзге материалдық тасығышта сақталатын ақпарат.  

Серіктестер –  Оператормен арада жасалған Шарттың негізінде Қызметтерді сапалы көрсету және 

ілгерілету мақсатында Оператор жұмысқа тартатын үшінші тұлғалар. Осы Шарттың талаптарын 

Корпоративтік клиент осы Шартқа қол қою арқылы қабылдай алады. Корпоративтік клиенттің осы 

Шарт бойынша құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңамасында және осы Шартта 

белгіленген тәртіптен өзге жағдайда үшінші тұлғаға табыстала алмайды. Өз қызметін іске асыру үшін 

Оператор Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Серіктестерді жұмысқа тарта алады. 

Осы Шартқа қосыла отырып, Корпоративтік клиент Оператор және (немесе) Серіктес Операторға 

Қызметтер көрсету мақсатында, сондай-ақ қосымша қызметтер көрсету үшін Серіктестің қызметтерін 

көрсету мақсатында қажет Корпоративтік клиент туралы деректерді жинауға және өңдеуге құқылы 

екендігімен келіседі. Өз қызметінің аясында Оператор оларды уәкілетті органдарды және (немесе) 

Серіктестерге Корпоративтік клиенттерден қосымша келісім алмай-ақ, Қазақстан Республикасының 

заңнамасының талаптарына сәйкес табыстауға құқылы. 

3.5. Корпоративтік клиент Операторға 10 (он) жұмыс күні бұрын алдын-ала жазбаша түрде ескерту арқылы 

қызметтерді пайдалануды 3 (үш) күнтізбелік айға дейін уақытша тоқтатуға құқылы. Бұл жағдайда 

телефон нөмірінің/IP мекен-жайының сақталуы үшін және желілік сыйымдықты резервтеу үшін 

Корпоративтік клиент Оператордың тарифтері бойынша ай сайынғы абоненттік төлемнен 10% төлейді. 

Бұл ретте сөндіру мен қайтадан қосу тегін жүргізіледі. 3 (үш) күнтізбелік ай өткеннен кейін 

Корпоративтік клиент қосу құнын қайтадан төлеуі тиіс. 

3.6. Корпоративтік клиент Операторға 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын жазбаша түрде хабарлау арқылы 

қызметтерді толықтай немесе ішінара уақытша өшіруге және таратуға құқылы. Шарт тарифтің өзгеруіне 

байланысты Корпоративтік клиенттің бастамасы бойынша бұзылған жағдайда Шартты бұзу күні болып 

Оператор Корпоративтік клиенттен жазбаша хабарламаны алған күн есептеледі. Шарт бойфнша 

қаржылық міндеттемелер Тараптар оларды толық орындағанға дейін күшінде қалады.  

3.7. Корпоративтік клиенттің өтінімі бойынша Оператор осы Шарттың техникалық айрықшаламасында 

сипатталған талаптарға сәйкес Қызметтердің ақаулықтарын уақтылы жоюға міндеттеледі. 

3.8. Шарт одан кейінгі бір (1) жыл мерзіміне ұзартылады. Кез-келген Тарап екінші Тарапқа кем дегенде 30 

күн бұрын жазбаша хабарлама жіберу арқылы осы Шартты бұза алады.  
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3.9. Корпоративтік клиенттің орналасқан орны ауысқан (кетіп қалған) сәттен басқап бір айдан астам уақыт 

өткен жағдайда және Корпоративтік клиент бұл факт туралы хабарламаса, онда Оператор Корпоративтік 

клиентке алдын-ала жазбаша хабарламай-ақ, Шартты бұзуға құқылы. 

3.10. Осы Шартта қарастырылмаған барлық қалған жағдайларда Тараптар «КаР-Тел» ЖШС 
Корпоративтік клиенттерге қызмет көрсету ережелерін және ҚР заңнамасын басшылыққа алады. 

3.11. Осы Шарт, «КаР-Тел» ЖШС Корпоративтік клиенттерге қызмет көрсету ережелері тараптардың 

осы Шарт бойынша уағдаластықтарының толық көлемін құрайды. 

3.12. Осы Шарт оған қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді және 3.8 т. сәйкес әрекет етеді, егер осы 

Шартта, «КаР-Тел» ЖШС Корпоративтік клиенттерге қызмет көрсету ережелерінде, Оператордың 

Жария шартында өзгеше көзделмесе. 

3.13. Осы Шарт бірдей заңды күші бар екі сайма-сай данада жасалды, Тараптардың әрқайсысына бір 

данадан беріледі.    

4. Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері 

Оператор  Корпоративтік клиент 

«КаР-Тел» ЖШС 

СТН 600900131390 

БСН 980540000397  
010010, Астана қ-сы, Алматы ауд., Қадырғали 

Жалайыри көш., 2 үй 

Банктік деректемелері: 

«ForteBank» АҚ  

IBAN KZ239650200007576641 

БСК IRTYKZKA 

ҚҚС бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәлік 

Сериясы 60001 №0015369  күні 13.08.2012 ж. 

Электрондық мекен-жайы business@beeline.kz 

 

_________________/_________________________ 

 
м.о. 

БСН 

IBAN 

Банктің атауы: 
БСК: 

Клиенттің мекен-жайы: Қазақстан Республикасы,  

Шот-фактураларды жеткізуге арналған пошталық 

мекен-жай: Қазақстан Республикасы,  

Байланыс телефоны: 

e-mail: 

 

 

 

 

________________/_________________________ 

 
м.о. 
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