BIÊN BẢN NGHIỆM THU BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG
(Kèm theo Hợp đồng số: ……..………..... ký ngày …………..…………….)
Đại diện bên A: .............................................................................

Đại diện Bên B ( tên nhân viên lắp đặt): ..........................................

Mã Khách hàng:..............................................................................

Số hiệu nhân viên:.............................................................................

Dịch vụ
TT






Loại dịch vụ

Địa chỉ lắp đặt

Số điện thoại
hoặc tên truy
nhập

1. Bàn giao thiết bị:
(Bên B) bàn giao cho Bên A thiết bị: …....……..để sử dụng dịch
vụ………...……, với các đặc điểm sau:
Tên thiết bị: ……………………… Nước sản xuất: ………………………...
Số sê ri thiết bị ..........................................................................
Vật tư đi kèm: …………………………………………………………..…………..
Tổng giá trị thiết bị: ……………………………………………………….……..

Mã dịch vụ
cộng thêm

Gói cước/
Tốc độ

Hình thức
tính cước

Loại đường
truyền

Chất
lượng

2. Trách nhiệm và quyền lợi của Bên B (Bên giao thiết bị):
Có trách nhiệm bàn giao thiết bị và đảm bảo thiết bị hỗ trợ kết nối để sử dụng được
dịch vụ.
3. Trách nhiệm và quyền lợi của Bên A (Bên nhận thiết bị):
Có trách nhiệm tiếp nhận và bảo quản thiết bị trong quá trình sử dụng dịch vụ.
4. Điều khoản cam kết:
Hoàn trả thiết bị: sau khi chấm dứt hợp đồng, bên A có trách nhiệm hoàn trả thiết bị
được cung cấp theo gói dịch vụ cho bên B, trừ trường hợp bên A đã thanh toán tiền
mua các thiết bị này..

1. Biên bản bàn giao và nghiệm thu này là Phụ lục của Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông.
2. Biên bản bàn giao và nghiệm thu này được lập thành .... bản, Bên A giữ .... bản, bên B giữ .... bản.
Đại diện Bên A
(Ký và ghi rõ họ tên)

Thời gian
hòa mạng
(Ngày - Giờ)

. . . . . , ngày . . . . tháng . . . . năm . . . .
Đại diện bên B (Nhân viên lắp đặt)
(Ký và ghi rõ họ tên)

SƠ ĐỒ HOÀN CÔNG
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