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FORM-RCS-RDS-COM-VZ-REZ-47 Editia 9 rev 2 Anexa 3.V.2. Proces verbal de predare-primire echipamente digitale
(echipamente de emisie-receptie pentru furnizarea serviciului de televiziune digitala prin satelit)
PROCES VERBAL PREDARE - PRIMIRE ECHIPAMENT la contractul nr

din data

Gestiune:
Încheiat între RCS & RDS S.A., reprezentant:
si

firma subcontractoare
Beneficiar
CNP:

CI/BI Seria:

Persoana Juridica: CUI/CIF:

Nr.:

Registrul comertului:

Reprezentata prin
Adresa de instalare
Cod adresa

Tel. contact

cu ocazia predarii de catre RCS&RDS catre Abonat, in perfecta stare de functionare, a:
- decodorului
1. cu seria
proprietate abonat*
2.** cu seria

si nr

si a
- cartelei de acces conditionat
(Smartcard)

1. cu seria

si nr

2.** cu seria

si nr

si nr

*Beneficiarul declara pe propria raspundere ca detine in mod legal decodorul, garantand pentru provenienta licita a acestuia si despagubind RCS & RDS pentru
orice pretentii, de orice natura, formulate de catre terti cu privire la prejudiciile determinate de regimul juridic al decodorului.
** se completeaza numai in cazul echipamentului DTH dublu.
Livrarea se face in data de
Tip lucrare

Beneficiarul a primit informatii cu privire la modul de utilizare a fiecarui Smartcard. Fiecare Smartcard este si ramane in proprietatea RCS & RDS, fiind predat
in custodie Beneficiarului in vederea receptionarii serviciiului furnizat de catre Operator, exclusiv prin intermediul Kitului decodor Digital. Transferul dreptului
de proprietate asupra oricaror bunuri vandute de catre RCS & RDS catre Beneficiar va opera numai dupa plata integrala a pretului acestor bunuri de catre
Beneficar catre RCS&RDS. Beneficiarul se obliga ca, pe intreaga perioada cat fiecare Smartcard sau celelalte Echipamente Digitale (date in custodie/chirie
sau neachitate integral) se afla in proprietatea RCS&RDS, sa nu transmita catre terti vreun drept asupra oricarui Smartcard sau asupra Echipamentelor
Digitale, incalcarea acestei obligatii fiind susceptibila de a fi sanctionata penal potrivit art. 238 Cod penal. Prezenta clauza este aplicabila inclusiv in cazul
Echipamentelor Digitale (decodor si antena sau numai decodor) predate in custodie/chirie sau neachitate integral.
Beneficiarul se obliga sa restituie fiecare Smartcard si Echipamentul Digital (dat in custodie/chirie sau neachitat integral) la solicitarea RCS & RDS, in caz
contrar fiind aplicabile dispozitiile art.3.1 din cuprinsul clauzelor specifice. Refuzul de a restitui bunurile aflate in proprietatea RCS & RDS este susceptibila de a
fi sanctionata penal potrivit art. 238 Cod penal.
In situatia incetarii contractului din orice motiv (reziliere, denuntare unilaterala, anulare etc.) sau in caz de utilizare frauduloasa a oricarui Smartcard,
Echipamentelor Digitale, accesoriilor ( cablurile, telecomanda, declaratia de conformitate, certificatul de garantie etc.), bunuri date in custodie/chirie sau
neachitate integral, Beneficiarul se obliga sa le restituie Operatorului in aceeasi stare in care le-a primit, cu uzura normala, pana cel mai tarziu in data de 7 a
lunii urmatoare solicitarii denuntarii contractului. In cazul incalcarii obligatiei de restituire a oricarui Smartcard, Echipamentelor Digitale accesoriilor
acestora si oricaror altor bunuri aflate in proprietatea RCS & RDS si/sau in cazul in care Beneficiarul a pierdut, deteriorat sau i s-a furat oricare dintre
bunurile mentionate mai sus, acesta se obliga sa plateasca Operatorului in termenul mai sus mentionat, cu titlu de clauza penala, echivalentul in lei, la cursul
oficial al BNR din ziua platii, (i) al sumei de 20 euro pentru nerestituirea fiecarui Smartcard si/sau (ii) echivalentul in lei al sumei de 60 euro pentru
nerestituirea celorlalte Echipamente Digitale ori accesoriilor acestora.
In cazul incetarii din orice motiv a contractului de furnizare servicii Digi tv Satelit, daca Beneficiarul a optat pentru plata in rate a Echipamentelor DTH, acesta
are dreptul sa achite integral contravaloarea echipamentelor si sa devina proprietarul acestora sau sa restituie echipamentele in aceeasi stare in care le-a
primit, cu uzura normala pentru perioada de utilizare. Beneficiarul nu va avea dreptul la restituirea ratelor achitate, acestea fiind retinute de catre Operator cu
titlu de tarif pentru utilizarea Echipamentelor DTH.
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