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W dniu 2017-03-17 zostały przekazane abonentowi: .................... ...................., na czas obowiązywania wyżej 

wymienionej Umowy zgodnie z niniejszym protokółem nr: PZO_1295_20170317

- niżej wymienione urządzenia będące własnością EkoTransTech Ewelina Libera, 42-610 Miasteczko Ś ląskie ul. 

Budowlana 17

 1.Model Producent Numer seryjny

……………………………………………………………………………………………………………

W dniu 2017-03-17 zostały przekazane abonentowi: .................... ...................., na czas obowiązywania wyżej 
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- niżej wymienione urządzenia będące własnością EkoTransTech Ewelina Libera, 42-610 Miasteczko Ś ląskie ul. 

Budowlana 17

 1.Model Producent Numer seryjny

……………………………………………………………………………………………………………

 2.Terminal   TV   szt -

W dniu 2017-03-17 zostały przekazane abonentowi: .................... ...................., na czas obowiązywania wyżej 

wymienionej Umowy zgodnie z niniejszym protokółem nr: PZO_1295_20170317
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W  dniu 2017-03-17 zostały przekazane abonentowi: .................... ...................., na czas obowiązywania wyżej 
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W  dniu 2017-03-17 zostały przekazane abonentowi: .................... ...................., na czas obowiązywania wyżej 

wymienionej Umowy zgodnie z niniejszym protokółem nr: PZO_1295_20170317
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W  dniu 2017-03-17 zostały przekazane abonentowi: .................... ...................., na czas obowiązywania wyżej 
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Model:  ....................................             Numer seryjny...............................................

W  terminie 14 dni po zakończeniu  Umowy abonent zobowiązany jest przekazać Operatorowi urządzenie oddane 

W dniu 2017-03-17 zostały przekazane abonentowi: .................... ...................., na czas obowiązywania wyżej 

wymienionej Umowy zgodnie z niniejszym protokółem nr: PZO_1295_20170317
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Model:  ....................................             Numer seryjny...............................................

W  terminie 14 dni po zakończeniu  Umowy abonent zobowiązany jest przekazać Operatorowi urządzenie oddane 

mu do użytkowania.

W dniu 2017-03-17 zostały przekazane abonentowi: .................... ...................., na czas obowiązywania wyżej 

wymienionej Umowy zgodnie z niniejszym protokółem nr: PZO_1295_20170317

- niżej wymienione urządzenia będące własnością EkoTransTech Ewelina Libera, 42-610 Miasteczko Ś ląskie ul. 

Budowlana 17

 1.Model Producent Numer seryjny

……………………………………………………………………………………………………………

 2.Terminal   TV   szt -

Model:  ....................................             Numer seryjny...............................................

W  terminie 14 dni po zakończeniu  Umowy abonent zobowiązany jest przekazać Operatorowi urządzenie oddane 

mu do użytkowania.

Nie wywiązanie się abonenta z w/w obowiązku upoważnia Operatora do wystawienia FV w wysokości :

W dniu 2017-03-17 zostały przekazane abonentowi: .................... ...................., na czas obowiązywania wyżej 

wymienionej Umowy zgodnie z niniejszym protokółem nr: PZO_1295_20170317

- niżej wymienione urządzenia będące własnością EkoTransTech Ewelina Libera, 42-610 Miasteczko Ś ląskie ul. 
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Model:  ....................................             Numer seryjny...............................................

W  terminie 14 dni po zakończeniu  Umowy abonent zobowiązany jest przekazać Operatorowi urządzenie oddane 

mu do użytkowania.

Nie wywiązanie się abonenta z w/w obowiązku upoważnia Operatora do wystawienia FV w wysokości :

Terminal : 430,50 PLN,

W dniu 2017-03-17 zostały przekazane abonentowi: .................... ...................., na czas obowiązywania wyżej 

wymienionej Umowy zgodnie z niniejszym protokółem nr: PZO_1295_20170317
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W  terminie 14 dni po zakończeniu  Umowy abonent zobowiązany jest przekazać Operatorowi urządzenie oddane 

mu do użytkowania.

Nie wywiązanie się abonenta z w/w obowiązku upoważnia Operatora do wystawienia FV w wysokości :

Terminal : 430,50 PLN,

akcesoria: pi lot, zas i lacz, kabel  zas i la jący, kabel  Eth, kabel  SCART :  50,00 PLN za  każde z akcesoriów

246.00 pln, stanowiącej równowartość urządzenia (PKT- 1)oddanego do użytkowania.

W dniu 2017-03-17 zostały przekazane abonentowi: .................... ...................., na czas obowiązywania wyżej 

wymienionej Umowy zgodnie z niniejszym protokółem nr: PZO_1295_20170317
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246.00 pln, stanowiącej równowartość urządzenia (PKT- 1)oddanego do użytkowania.

W dniu 2017-03-17 zostały przekazane abonentowi: .................... ...................., na czas obowiązywania wyżej 

wymienionej Umowy zgodnie z niniejszym protokółem nr: PZO_1295_20170317

- niżej wymienione urządzenia będące własnością EkoTransTech Ewelina Libera, 42-610 Miasteczko Ś ląskie ul. 
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Nie wywiązanie się abonenta z w/w obowiązku upoważnia Operatora do wystawienia FV w wysokości :

Terminal : 430,50 PLN,

akcesoria: pi lot, zas i lacz, kabel  zas i la jący, kabel  Eth, kabel  SCART :  50,00 PLN za  każde z akcesoriów

246.00 pln, stanowiącej równowartość urządzenia (PKT- 1)oddanego do użytkowania.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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246.00 pln, stanowiącej równowartość urządzenia (PKT- 1)oddanego do użytkowania.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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246.00 pln, stanowiącej równowartość urządzenia (PKT- 1)oddanego do użytkowania.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Katowice, dnia 2017-03-17
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Katowice, dnia 2017-03-17

W dniu 2017-03-17 zostały przekazane abonentowi: .................... ...................., na czas obowiązywania wyżej 
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Nie wywiązanie się abonenta z w/w obowiązku upoważnia Operatora do wystawienia FV w wysokości :

Terminal : 430,50 PLN,
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246.00 pln, stanowiącej równowartość urządzenia (PKT- 1)oddanego do użytkowania.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Katowice, dnia 2017-03-17

Podpis usługodawcy

................... ...................

Podpis usługobiorcy


