
Додаток до ПРАВИЛ  
Проведення акції за 
програмою 
 «КТС ОБМІН» 

АКТ 
ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ 

м.Рівне                                                                                   «___»_____________2017 г. 
Сторона-1: Фізична особа   (ПІБ) 

__________________________________________________,   паспорт серії ___ 
№______, виданий ____________________________, ІПН _____________________, 
проживає 
___________________________________________________________________________
__, 

Сторона-2: ФОП Будкін Валентин Олександрович, код за ЄДРПОУ 2986819538, 
який діє на підставі Виписки: 

1. "Сторона-1" передає "Стороні-2" пристрій: мобільний телефон (iPhonе) (надалі –         
смартфон), бувший в користуванні в повній комплектації : телефон_________________,         
зарядний пристрій___________________, упаковка ______________, гарантійний     
талон_________________, 

а "Сторона 2" приймає від Сторони-1 та визначає його оціночну вартість згідно 
Правил проведення акції за програмою «КТС обмін» :  

2. Найменування б/в iPhonе:  _______________________________________________,  
IMEI б/в iPhonе: _______________ ________________________________________. 

3. Оціночна вартість  б/в iPhonе  за згодою сторін визначена в сумі 
_______________________________ (_____________________________) бонусів. 

4. "Сторона 1" гарантує, що до моменту передачі Стороні-2, iPhonе є власністю           
Сторони-1 і на час підписання даного договору не є проданим, не подарований (в             
інший спосіб не відчужений третім особам), а також не знаходиться в заставі (в якості              
забезпечення по кредитним зобов`язанням); судових справ, а також кримінальних         
проваджень, предметом яких є даний iPhonе – немає.  

5. З усіх інших питань, які не передбачені даним Договором, слід керуватися чинним            
законодавством України.  

6. Підписанням даного акту Сторона-1 дає свою згоду на оброблення та зберігання           
Стороною -2 своїх персональних даних в обсязі повідомлених вище згідно п.11           
Правил проведення акції за програмою «КТС обмін» та положень Закону України           
«Про захист персональних даних».  

7. Підписуючи даний Акт Сторона-1 погоджується з тим, що сума знижки на новий            
Товари або ж сума оцінки вартості Стороною-2 бувшого в користуванні iPhonе           
встановлюється спеціалістом сервісного центру після діагностики стану зазначеного в         
п.2 Акту бувшого в користуванні iPhonе і може відрізнятися від суми, попередньо            
розрахованої на on-line калькуляторі. 



8. Підписання даного Акту приймання-передачі засвідчує згоду Сторони-1 на її         
приєднання до умов та правил проведення акції за програмою «КТС обмін», в межах             
якої сума оціночної вартості даного Приладу, зазначена в п.3 даного Акту,           
зараховуються на бонусний рахунок Клієнта в якості суми бонусу (знижки), яку           
можливо використати на умовах та в строки, передбачені програмою «КТС обмін». 
           Підписи сторін: 
                   "Сторона 1"                                                                                 "Сторона 2" 
_______________________________                                                          Будкін В.О. 
_______ ПІБ  
Місце фактичного проживання: 
_______________________________ 
тел. контактний +38 (     )_________  
 


