
ДОГОВОР ЗА АБОНАМ ЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ 

НА ЕЛЕКТРОННИ КАСОВИ АПАРАТИ

Тип: Гаранционен

"СИДП" д г

тп ",ГС 2,6- ОВО"
N о.

АЯУ О Ъ  2Ss
№ :000013248

Днес 19.3.2019 г. в гр.Шумен, между фирма "ТЕХНОСИСТЕМ  БЪЛГАРИЯ"ООД с адрес гр,Шумен, ул.Алеко Константинов 5 тел. 054/ 832 648 , 
представлявана V 'y A.Jk  наричан за краткост СЕРВИЗ от една страна

Е И К :2016174120042
и "СИДП" ДП - ТП"ДГС Смядово"

представлявана от Х Л  Ъ Ъ Л Ь
ЕГН:

наричан АБОНАТ, от друга страна, се сключи настоящия договор.
1.ПРЕДМ ЕТ НА ДОГОВОРА
1.1 Абонатът възлага, а Сервизът приема да извършва абонаментно обслужване на инсталираните при абоната ЕКАФП описани по модели, 
фабрични номера, и местонахождение в Приложение №1, което е неразделна част от този договор.',
2.ЗАДЪЛЖ ЕНИЯ НА СЕРВИЗА.
2.1 Да организира квалифицирано поддържане на ЕКА ФП описани в Приложение 1 съгласно Наредба № Н-18/13.12.2006 г. и нейните 
изменения.
2.2 Ремонтът на ЕКАФП се извършва в сервизната база намираща се на ул.Алеко Константинов 5 магазин / МЛАДОСТ / гр.Шумен , а 
разходите по транспорта и ремонта на ЕКАФП са за сметка на АБОНАТА.
2.3 Сервизът се задължава да отстранява възникнали повреди в абонираните ЕКАФП: 

до 2 работни дни за Шумен
до 4 работни дни извън Шумен

- до 7 работни дни за повреда в модул фискална памет
2.4 Уведомява Абоната за случаите на неправилна експлоатация и неспазване на техническите изисквания на производителите, като
изисква отстраняване на причините.
2.5 Да съдейства на Абоната с технически консултации.
2.6 Сервизът се задължава да регистрира всяко устройство на сървъра на

^  ^ионална агенция за приходите и на сървъра на Търговеца в срок до 24 (двадесет и 
_тири) часа след подписване на договор за техническо обслужване.

3. ЗАДЪЛЖ ЕНИЯ НА АБОНАТА.
3.1 Да допуска за работа с ЕКАФП само добре обучен персонал.
3.2 Да не допуска разпломбиране на ЕКА ФП от други сервизни специалисти освен тези на Сервиза. В противен случай яоема разходите
произтичащи от горното. Да гарантира целостта на пломбата на модул фискална памет.
3.3 Да осигури подходящи условия за работа на ЕКАФП. 

нормално ел. напрежение
зануляване на контактите

- температура и влажност
ползвуване на качествени консумативи и др. технически изисквания предявявавани от фирмата производител.

3.4 При всяко посещение в сервиза да представя паспорта на ЕКА ФП на сервизните техници.
3.5 Годишният абонамент за data SIM картата се плаща в началото на всяка 
година, считано от датата на регистрацията й на сървъра на Национална агенция за 
приходите. При частично или пълно неплащане на годишния абонамент за data SIM 
картата повече от 15 (петнадесет) дни достъпът до услугата се преустановява.
Услугата се възстановява до 24 (двадесет и четири ) часа след погасяване на всички 
задължения от страна на ползвателя.
4. СРОК НА Д ОГОВОРА
4.1 Настоящия договор се сключва за срок една година и влиза в сила от 19.3.2019 г.
5. ОБЩ И И ЗАКЛЮ ЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
5.1 Извън гаранционният договор не включва смяна на собственост на блок фискална памет. Тази цена е съобразена с цената на завода 
производител/вносител на ЕКА ФП.

/ * -3. Отстраняване на повреди и щети, предизвикани от природни бедствия, пожари, наводнения и неспазване техническите изисквания се
лащ ат.

5.3 Споровете между страните ще се решават взаимно и добросъвестно. В случай на несъгласие спора се урежда по действащите е 
Република България закони.
5.4 Настоящия договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

Видове Типове Договори:
тип А - включва консултация по телефон и на място в офиса ни, сверяване дата и час. /Не вкл. труд и части по ремонт на Ф̂  
тип В - вкл. изброеното е тип А + посещение на адрес в рамките на гр.Шумен. /Не вкл. труд и части по ремонт на ФУ/. 
тип С - екл. и збр о ен о то ^ги п  В + безплатен труд по ремонта на ФУ /Не вкл. части по ремонт на ФУ/.

'хл. 69 ЪЪк(к
Приложение №1

Модел на SN на SN на ФП Адрес на Телефони за
ЕКАФ П Апарата АБОНАТА Контакти

DATECS DP-25 DT519617 2519617 гр./с. гр.Смядово 

ул.Ришки Проход 2
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