
 

 

Жабдықты уақытша пайдалануға беру туралы жария оферта (ұсыныс) 
  

Жарғы негізінде әрекет ететін Президент А.С. Ахметов атынан «Caspian Beverage 

Holding» АҚ, әрі қарай – Компанияның (БСН 890140000036, орналасқан мекенжайы: ҚР, 

Алматы қ., Гоголь көш., 211, e-mail: cbh@sx.kz, тел. +7 (727) 258 50 75, ЖСК 

KZ086017131000028455, БСК HSBKKZKX, Бек 17) бұл ұсынысы Жария оферта болып 

табылады, осы арқылы Компания Қабылдау-тапсыру актісіне (№1 қосымша) қол қою 

арқылы Жабдықты уақытша пайдалануға беру туралы шарт (әрі қарай – Шарт) жасауды 

ұсынады, осы шартқа қол қою ниет білдірген кез келген тұлғамен, әрі қарай – Клиентпен 

жасалатын Акцепт болып табылады. Шарт бойынша Компания және Клиент Тараптар деп 

аталады.    

1. Шарттың мәні  

1.1. Компания сату көлемін арттыру, Компанияның фирмалық стилін қолдау, өнімді 

салқын қалпында сату және тұтынушылардың сұранысын қалыптастыру мақсатында 

Клиентке Компания жеткізетін Өнімді (әрі қарай – «Өнім») сатуға арналған тоңазытқыш 

сөре шкафтарын (әрі қарай – «Жабдық») уақытша пайдалануға беруге міндетті, ал Клиент 

құны Шартта, саны Шарттың қосымшаларында, қабылдау-тапсыру актілерінде, 

жүкқұжаттар мен оның мақсатты арналымына сәйкес ілеспе құжаттарда көрсетілген 

Жабдықты қабылдауға және Компанияның талабы бойынша және/немесе Шарт 

тоқтағаннан кейін қалыпты тозуды ескере отырып, ақаусыз жұмыс істейтін Жабдықты 

уақытында қайтаруға міндетті. Жабдық Компанияның меншігі болып табылады және 

Клиентке Компания ғана өндіретін өнімдерді сату үшін беріледі.    

1.2. Жабдықты қабылдау-тапсыру актісіне не болмаса өзге де ілеспе құжаттарға қол қойған 

сәттен бастап Клиент шарттың талаптарымен сөзсіз келісетінін білдіреді және қабылдау-

тапсыру актісіне қол қою ҚР Азаматтық кодексіне сәйкес Акцепт болып саналады. 

Сонымен бірге қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған сәттен бастап Клиент Жабдықтың 

сақталуы және оның кездейсоқ бұзылу қаупі үшін толық материалдық жауапкершілікте 

болады.   

1.3. Жабдықты пайдалану мерзімінің басталатын және аяқталатын күндері Тараптардың 

тиісті қабылдау-тапсыру актілеріне не болмаса Жабдықты пайдалануға берген кезде, 

сондай-ақ оны қайтарған кезде рәсімделетін өзге де ілеспе құжаттарға қол қойған күнмен 

белгіленеді.    

 

 

  

2. Тараптардың құқықтары мен міндеттері  

2.1. Компанияның міндеттері:  

2.1.1. қабылдау-тапсыру актісі не болмаса өзге де ілеспе құжат бойынша Клиентке Жабдық 

беру. Қабылдау-тапсыру актісінде берілген Жабдықтың саны, оның күйі және сериялық 

нөмірлері, шарттың талаптарын қабылдауы көрсетіледі;  

2.1.2. Жабдыққа техникалық қызмет көрсететін ұйымның реквизиттерін хабарлау;  

2.1.3. Жабдықты анағұрлым тиімді пайдалану үшін кеңес көмегін беру;  

2.1.4. Клиенттің ар-намысына және іскери беделіне нұқсан келтіретін тәсілдермен оның 

бейнесін пайдаланбау.  

 

2.2. Компанияның құқықтары:  

2.2.1. Жабдықты пайдалану ережесінің сақталуын және сол Жабдықтан сатылатын Өнімнің 

сапасын бақылауды жүзеге асыру;   

2.2.2. Клиентте сыраны сатуына құқық беретін тиісті рұқсат беру құжаттарының (лицензия, 

патент, СЭҚ рұқсаты және т.б.) бар-жоқтығын тексеру;  

2.2.3. Жабдықтың күйін бақылауды жүзеге асыру;  



2.2.4. Клиент Шарттың 2.3-тармағының тармақшаларының кез келгенін бұзған жағдайда 

Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тарту, бас тартатынын Клиентке 7 (жеті) 

күнтізбелік күн бұрын ескерту;   

2.2.5. Клиенттің суретін Шарт аясында қойылған қолды тексеру үшін ғана пайдалану;   

2.2.6. осы Шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де 

құқықтар.  

 

2.3. Клиенттің міндеттері:  

2.3.1. Жабдықты Компания Өнімдерін сатуды арттыруға әсер ету және оны сақтау үшін, 

Шарттың 1.1-тармағында көрсетілген мақсаттар үшін пайдалану. Жабдықты кез келген 

басқа мақсатта пайдалану Шарттың маңызды талаптарын бұзу болып табылатыны ерекше 

келісілген;  

2.3.2. Жабдықты пайдалануға байланысты шығындарды көтеру, Жабдықты ақаусыз жұмыс 

істейтін қалпында, санитарлық бақылау нормалары мен техникалық пайдалану 

нұсқаулықтарына сәйкес таза қалпында сақтау;    

2.3.3. Жабдықтың істен шығу жағдайларының бәрін Компания өкіліне тез арада хабарлау 

және жабдыққа техникалық қызмет көрсететін фирма қызметкерлерінен қажетті кеңес 

алғанша мұндай Жабдықты пайдаланбау;   

2.3.4. қызмет көрсететін қызметкерлердің ішінен оның нұсқаулығын оқыған 

қызметкерлерге ғана  Жабдықпен жұмыс істеуге рұқсат ету;  

2.3.5. Компанияның жазбаша келісімінсіз Жабдықты орнатқан жерден басқа жерге 

ауыстырмау;   

2.3.6. Компанияның жазбаша келісімінсіз Жабдықты үшінші тұлғаларға пайдалануға 

бермеу;   

2.3.7. мерчендайзинг стандарттарының талаптарына сәйкес Жабдықта Компания жеткізетін 

Өнімнің 100% толып тұруын қамтамасыз ету;   

2.3.8. пайдалану ережесін сақтауды және осы жабдықтан сатылатын Компания Өнімінің 

сапасын  бақылау мақсатында Компания өкілдерінің Жабдыққа қол жеткізуін қамтамасыз 

ету;  

2.3.9. Жабдық Клиентте болған кезде орын алған Жабдықтың ақаулықтарын шеттету 

жұмыстарының құнын, сондай-ақ Жабдықтың қосалқы бөлшектерін, бөлшектері мен 

тораптарын ауыстыру құнын төлеу. Жабдық Клиентте болған кезде оның қосалқы 

бөлшектерін ауыстыру және жұмыс құнын төлеуді Клиент техникалық қызмет көрсететін 

және жөндеу жұмыстарын жасайтын ұйымдардың берген шоттары негізінде 10 (он) 

күнтізбелік күн ішінде іске асырады;   

2.3.10. Шарттың 3.2-тармағында көзделген негіздемелер бойынша Жабдықты Алматы 

қаласы, Гоголь көш., 211 үй мекенжайына немесе Компанияның жазбаша нысанда 

жолдаған кез келген мекенжайына қайтаруға байланысты шығындар мен тәуекелдерді өз 

мойнына алу;   

2.3.11. Жабдыққа техникалық қызмет көрсету, табиғи тозуға байланысты барлық қажетті 

профилактикалық жөндеу жұмыстарын жүргізу. Техникалық қызмет көрсету мен жөндеу 

жұмыстарына мыналар қамтылған: профилактикалық және ескерту тексерістері, 

Жабдықтың жеке элементтері мен бөлшектерінің жұмысын, әсерін тексеру бойынша 

жұмыстар, Жабдықтың жұмыс істеуін бақылауды жүзеге асыру, Жабдықтың табиғи 

тозуына байланысты жөндеу жұмыстары;    

2.3.12. Жабдықты қабылдағаннан кейін қолтаңбаны толық жазып, ілеспе құжаттарға 

(қабылдау-тапсыру актісі, тексеру актісі) қол қойып, мөрмен растап, 10 (он) күнтізбелік 

күннен соң осы құжаттардың түпнұсқасын Алматы қаласы, Гоголь көш., 211 үй 

мекенжайына немесе Компанияның жазбаша нысанда жолдаған кез келген мекенжайы 

бойынша Компанияның алуын немесе сенімхат бойынша Компания өкілінің қолхатымен 

алуын қамтамасыз ету;  

2.3.13. суретті пайдалануға келісім беру (№2 қосымша).  

 



2.4. Тараптар тоңазытқыш жабдығын тексеруді тоқсан сайын іске асыруға міндетті. 

Қабылдау-тапсыру актісінің жобасын Компания дайындап, рәсімдейді, Клиент Актті алған 

күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей, 1 (бір) данасын (түпнұсқасын) 

Компанияның мекенжайына жолдауға міндетті. Жабдықтың нақты қалдығы бойынша 

наразылық/айырмашылық болған жағдайда Клиент уәж келтіре отырып, жазбаша түрде 

Актіге қол қоюдан бас тартуын жолдауға міндетті.   

2.5. Компания Актінің Клиентке жолданған күнінен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде 

Клиенттің қол қойған Актісін алмаған жағдайда Клиент құжатпен келісті деп саналады, 

соның салдарынан ол тіркеу мәліметтері мен Компания мәліметтері арасындағы 

айырмашылықтарға сілтеме жасауға құқысыз болады, Компания өз кезегінде, Тараптар 

келісілген болып саналатын біржақты Актіні рәсімдеуге құқылы.   

 

 

3. Жабдықты қайтару  

3.1. Клиент Шарттың 1.1-т. көрсетілмеген өзге Өнімді Жабдық арқылы сату фактісі 

анықталған жағдайда Компания Шартты тез арада біржақты тәртіппен бұзуға және 

Клиенттен Жабдықты тез арада қайтаруды талап етуге құқылы.  

3.2. Пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін, пайдалану ережесі бұзылған жағдайда 

және/немесе Шарт тоқтатылған, бұзылған жағдайда немесе Компанияның жазбаша талабы 

бойынша Клиент қабылдау-тапсыру актісі бойынша 7 күндік мерзім ішінде Компанияның 

сенімхат бойынша уәкілетті тұлғасына жабдықты қайтаруға міндетті. Жабдықты қайтарған 

кезде Тарап өкілдерінің қатысуымен жабдықталымы тексеріліп, техникалық тексеру жүзеге 

асырылады. Жабдықтың жабдықталымы дұрыс болмаған немесе ақаулығы болған жағдайда 

қабылдау-тапсыру актісіне бұл жайында тиісті белгі қойылады, бұл наразылық білдіруге 

негіздеме болады; Компанияның өкілінде тиісті уәкілетті тұлғалар қол қойған және тиісті 

мөрмен расталған сенімхат болған жағдайда Жабдықты қайтару жүзеге асырылады. 

Сенімхатты беру Жабдықты Қабылдау-тапсыру актісіне уәкілетті тұлғаның қол қоюына 

құқық береді.    

3.3. Есеп айырысуда айырмашылықтар және Компанияның Жабдықты қайтаруға 

негіздемесі болған жағдайда есеп айырысуды тексеру үшін Клиентке 15 (он бес) күнтізбелік 

күн беріледі. Егер мұндай тексеру белгіленген мерзімде жүргізілмесе, Клиент Жабдықтың 

қалдығымен келіседі, оның міндеті ретінде қарастырады, Шартқа және Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес, ол бойынша Компанияның алдында 

жауапты болады деп саналады.    

3.4. Клиенттің кінәсінен ақауы бар Жабдықты қайтарған жағдайда Клиент Компанияға 

оның талабы бойынша жөндеу жұмыстарының шығынын өтейді және Шарттың 4.3-т. 

белгіленген құнының 5%-ы (бес пайызы) мөлшерінде айыппұл төлейді.   

3.5. Клиент жөндеуге келмейтін Жабдықты қайтарған жағдайда Шарттың 4.3-т. белгіленген 

құнын төлеуге міндетті. Егер Жабдықты қайтарған кезде оның жабдықталымының толық 

емес екендігі анықталса, Клиент Компанияға жетіспейтін бөлшектері мен жиынтықтарын 

қайтарады.   

3.6. Клиент барлық көлік және Жабдықты Алматы қаласы, Гоголь көш., 211 үй 

мекенжайына немесе Компанияның жазбаша нысанда жолдаған кез келген мекенжайына 

қайтаруға  байланысты өзге де шығындарды өз мойнына алады.  

3.7. Жабдықты Шарттың 3.2-т. көзделген мерзімде қайтаруды кешіктіргені үшін Клиент 

Компанияға әрбір кешіктірген күн үшін Жабдық құнының 3%-ы мөлшерінде айыппұл 

төлеуге міндетті.  

3.8. Клиент Компанияның Жабдығына өзінің кінәсінен орын алған келтірілген зияны үшін, 

Жабдықтың бүлінгені, қайтарылмағаны үшін толық материалдық жауапкершілікте болады.  

3.9. Берілген Жабдықты уақытында қайтармаған немесе жоғалтқан, әрі қарай пайдалануға 

жарамсыз еткен жағдайда Компания өзіне Жабдықтың құнын нақты өндіріп алуды 

қамтамасыз ететін дау-дамай туындаған күнгі жағдай бойынша нарықтық бағаны ескере 

отырып, Жабдықтың бір бірлігінің құнын біржақты тәртіппен қайта қарауға құқылы.   

 



4. Жауапкершілік  

4.1. Жабдыққа техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын ұйым Жабдық ақауының 

себебін, жөндеу құнын және жетіспеген бөлшектер мен жабдықталымдарды анықтайды.  

4.2. Жабдық Клиентте болған кезде ол істен шыққан жағдайда және/немесе ақауы бар 

Жабдықты қайтарған жағдайда ол Компанияның талап етуі бойынша жөндеу жұмыстарына 

жұмсалған шығынды тиісті шотты алған күннен бастап 7 (жеті) күннен кешіктірмей өтейді.  

4.3. Жабдық жоғалған, қайтарылмаған, сондай-ақ пайдалануды толық жарамсыз ететіндей 

зақымданған жағдайда Клиент тиісті тексеру актісін немесе жазбаша талап жасаған күннен 

бастап 7 (жеті) күннің ішінде Компания бір бірлік 160 000 (жүз алпыс мың) теңгеге тең 

деген есеппен Жабдықтың құнын төлеуі тиіс. Компания екі тараптық немесе Жабдықтың 

жоғалғаны (зақымданғаны) туралы тексеру актісінің негізінде Жабдықтың жоғалғаны 

немесе зақымданғаны үшін Клиентке жауапкершілік жүктейді. Клиенттің өкілі актіге қол 

қоюдан бас тартқан жағдайда немесе Клиенттің орналасқан жерін анықтау мүмкін болмаған 

жағдайда (сауда орнының, қоймасының, кеңсесінің жабылуы және т.б.) Компания актіні 

біржақты тәртіппен жасай алады, жоғарыдағы жағдайлар Актіде көрсетіледі.     

4.4. Жабдыққа Компания өндірмеген өнімнің басқа  ассортиментінің қойылу фактісі 

анықталған жағдайда Клиент Компания өндірмейтін өнімнің басқа ассортиментін 

Компания Жабдығына әрбір қойған жағдайы анықталған сайын 10 000 (он мың) теңге 

мөлшерінде Компанияға айыппұл төлеуге міндетті.    

4.5. Компания Шарттың 4.3-т. белгіленген соманың нақты шығынын өтемеген немесе жаңа 

Жабдықтың нарықтық бағасы өскен жағдайда Клиент Компанияның барлық шығынын 

осындай талап ұсынылған сәттен бастап 14 (он төрт) күнтізбелік күн ішінде өтеуге міндетті.   

4.6. Клиент Шарттың 2.3.12., 7.10-тт. сәйкес, ілеспе құжаттардың сенімділігі, тиісті түрде 

рәсімделуі және түпнұсқаларының қайтарылуы үшін жауапты.   

Шарттың 2.3.12., 7.10-тт. бұзған жағдайда Клиент Компания талапты көрсеткен сәттен 

бастап 7 (жеті) күнтізбелік күн ішінде әрбір құқықбұзушылық фактісі үшін 20 000 (жиырма 

мың) теңге мөлшерінде айыппұл төлейді. Айыппұлды төлеу Клиентті Шарттың 2.3.12.,7.10-

тт. көзделген міндеттемелерді орындауынан босатпайды. Тиісті түрде орындалуын 

дәлелдеу Клиенттің мойнында.   

4.7. Осы Шарт  бойынша айыпақыны (өсімпұлды, айыппұлды) есептеу және айыпақыны 

(өсімпұлды, айыппұлды) төлеу туралы талапты көрсету Тараптардың міндеті емес, құқығы 

болып табылады, Тараптар оны ұсынбаған жағдайда есептеу және төлеу қажет емес. 

Айыпақы, айыппұл санкциялары мүдделі Тараптың жазбаша талабы бойынша ғана 

есептелінеді.   

4.8. Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісті түрде орындамағаны  

үшін Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Шартқа 

сәйкес жауапты болады.    

5. Дау-дамайды шешу тәртібі  

5.1. Дау-дамайлар Алматы қ. мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында 

шешіледі. 

5.2. Тараптар Шартты орындау барысында құқықтары мен мүдделері бұзылған Компания 

Клиентке наразылық білдірмей, өз құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін сотқа жүгінуге 

(дау-дамайды ерікті түрде реттеу туралы жазбаша ұсыныс)  құқылы екендігімен келіседі.    

 

 

6. Еңсерілмейтін күш жағдайлары     

6.1. Тараптар келесідей еңсерілмейтін күш жағдайлары (мәтін бойынша әрі қарай – форс-

мажор жағдайлары) орын алған жағдайда осы Шарт бойынша міндеттемелерді жартылай 

орындағаны немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады: өрт, дүлей 

апат, соғыс, кез келген сипаттағы әскери операциялар, атқарушы билік органдарының 

тыйымы және міндеттерді орындау мерзімі осындай жағдайлар жалғасатын уақытқа кейінге 

қалдырылады.   

6.2. Егер жағдай 2 (екі) айдан аса мерзімге жалғасатын болса, тараптардың әрқайсысы осы 

шарт  бойынша өз міндеттемелерін әрі қарай орындаудан бас тартуға құқылы, мұндай 



жағдайда бірде-бір тарап екінші тарапқа ықтимал залалдың орнын өтеуге құқылы 

болмайды.    

6.3. Форс-мажор жағдайларының орын алуына байланысты осы Шарт бойынша 

міндеттемелерді орындауға мүмкіндігі жоқ Тарап форс-мажор жағдайлары орын алған 

күннен бастап 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде екінші тарапқа осындай жағдайлардың орын 

алғаны жайында хабарлауға міндетті. Форс-мажор жағдайларының орын алуына 

байланысты осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындауға мүмкіндігі жоқ Тарап 

еңсерілмейтін күш жағдайлары тоқтағаннан кейін осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін 

тиісті түрде орындауға қажет шаралардың бәрін қабылдауға міндетті. Жоғарыда 

көрсетілген жағдайлардың орын алуының айғағы әрбір нақты жағдайға қолданылатын 

ресми құжаттар бола алады.   

6.4. Форс-мажор жағдайларының орын алғаны туралы бес күн мерзімі ішінде екінші 

тарапқа хабар бермеген тарап осы Шарт бойынша міндеттемелерінің орындалмауына 

және/немесе тиісті түрде орындалмағанына себеп болатын форс-мажор жағдайларына 

сілтеме жасау құқығынан айырылады.   

 

 

7. Қосымша жағдайлар  

7.1. Осы Шарттың екі Тарабы да жазбаша келісім берген жағдайда және жаңа Тарап осы 

Шарттың талаптарын толық сақтауға кепілдік берген жағдайда осы Шарт бойынша 

құқықтар мен міндеттемелерді қайта табыстауға болады.   

7.2. Екі Тарап осы Шартқа қол қойған күннен бастап бұрын жасалған шарттар, бұрынғы 

келіссөздер мен осы Шартты реттеу мәселелері бойынша жүргізген келіссөздер заңдық 

күшін жояды.     

7.3. Айыпақы, өсімақы, айыппұлдарды төлеу Тараптарды осы Шарт бойынша 

міндеттемелерін тиісті түрде орындаудан босатпайды.    

7.4. Тараптар осы Шартта көрсетілген Компанияның жауапкершілігі түбегейлі болып 

табылатынын және Компанияға қатысты қандай да бір басқа айыппұл санкциялары, 

жіберілген тиімділік, залал және жіберілген пайда қолданылмайтынын белгілеген.   

7.5. Осы арқылы Компания және Клиент өздерінің тауар белгілеріне немесе логотиптерге 

ешқандай құқық, титул немесе интеллектуалды меншікке кез келген басқа құқық сатып 

алмайтынын, сондай-ақ осыған қатысты қандай да бір наразылық білдірмейтінін растайды.   

7.6. Тараптар жабдықты қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған сәттен бастап Жабдықтың 

кездейсоқ жойылу немесе кездейсоқ зақымдану қаупі Клиентке өтеді.   

7.7. Компания Клиент қызметкерлерінің дұрыс пайдаланбауына байланысты туындаған, кез 

келген тұлғаға келтірілген залал немесе зақымдану үшін жауапты емес.   

7.8. Шартқа тіркелген толықтырулар мен өзгерістер жазбаша нысанда жүзеге асырылып, 

екі тараптың өкілдері қолдарын қойса, заңды болып танылады.  

7.9. Бұл Шарт орыс тілінде, заңдық күші бірдей екі данада жасалған, әр тарапқа бір данадан 

беріледі.     

7.10. Шарт Тараптары шарт талаптарын сату іс-әрекеттерін жүзеге асыру үшін факсимильді 

байланысты пайдалана алады. Бұл ретте осындай байланысты пайдалана отырып, 

құжаттарды жолдағаннан кейін түпнұсқа құжатты 14 (он төрт) күнтізбелік күн ішінде 

екінші Тарапқа міндетті түрде жіберу керек.   

7.11. Бұл Шарт Акцепті – Тараптар Қабылдау-өткізу актісіне қол қойған күннен бастап өз 

күшіне енеді, егер Тараптар шартты жазбаша бұзбаса, Шарттың жарамдылық мерзімі 

шектелмеген болып саналады.        

7.12. Осы Шартты тоқтату Тараптардың осы шартта көзделген, Шартты тоқтатқан сәтте 

орындалмаған өз міндеттемелерін орындау қажеттігінен босатпайды, сондай-ақ Тараптар 

осы Шартта көзделген кез келген міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісті түрде 

орындамағаны үшін жүктелетін жауапкершіліктен босатылмайды.   

7.13. Кез келген Тарап бұл Шартты мерзімінен бұрын, біржақты тәртіппен бұзуға, бұл 

жайында Шартты бұзудың болжамды күнінен 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын екінші 

Тарапқа осы жайында жазбаша хабарлауға құқылы.  



7.14. Бұл Шартты жасау күніне дейін Клиент Компанияға мына құжаттардың көшірмелерін 

береді:    

Заңды тұлғалар үшін:  

1) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәлік;  

2) жарғы;  

3) ҚҚС бойынша есепке тұру жөніндегі куәлік (бар болған жағдайда);  

4) Шартқа қол қоюға құқық беруді растайтын құжаттың көшірмесі (қол қою үлгісі бар заңды 

тұлғаның бұйрығы немесе сенімхат);  

5) қатысушылар жиналысы шешімінің/хаттамасының және заңды тұлғаны басшы 

қызметіне тағайындау туралы бұйрықтың көшірмесі.  

 

Жеке тұлғалар үшін:  

1) жеке куәлік;  

2) жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәлік немесе ЖК ретінде қызметтің 

басталғаны туралы хабарлау талоны.  

 

Компанияның мекенжайлары мен реквизиттері: «Caspian Beverage Holding» АҚ, 

Алматы қ., Гоголь көш., 211, БСН 890140000036, ЖСК KZ086017131000028455, «Қазақстан 

халық банкі» АҚ, БСК HSBKKZKX, Бек 17. Тел. +7 (727) 258 50 75 (қабылдау бөлмесі). 

Тел. +7 (727) 258 50 94 (бухгалтерия), e-mail: cbh@sx.kz 
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Жабдықты уақытша пайдалануға беру  

туралы жария офертаға (ұсынысқа) тіркелген 

№1 қосымша  

 

Қабылдау-тапсыру актісі (Акцепт) 

 

2019 ж. «_____»_________________ 

 

БСН 890140000036, «Caspian Beverage Holding» АҚ (Компания) өкілі    

_____________________________________________________________________________ 

(қызметі, аты-жөні) 

Клиенттің өкілі  ____________________________________________________________ 

(заңды/жеке тұлғаның атауы, ЖСН/БСН, аты-жөні, телефон нөмірі, электронды 

мекенжайы) 

сияқты өкілдердің құрамынан тұратын комиссия ___________ сайтында жарияланған 

Жабдықты уақытша пайдалануға беру туралы жария оферта (Ұсыныс) негізінде осы актіге 

қол қойды, Компания өкілі келесі тоңазытқыш жабдығын берді, ал Клиент өкілі қабылдады:   

 

 ТЖ атауы   

Маркасы/Бренді 

 

Күйі 

 

Саны 

 

Мүккәмал 

нөмірі 

 

Зауыттық 

нөмірі 

 

Ескертпе 

 

1.       

2.       

 

 

Жабдықты беруді және орнатуды Компания мына мекенжайда жүзеге асырады: 1. 

________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(сауда орнының мекенжайын көрсету) 

Жабдықты берген сәттегі оның күйі жақсы, техникалық талаптарға сәйкес келеді және 

ақаусыз жұмыс істейді.   

Жабдық «Caspian Beverage Holding» АҚ-тың жекеменшігі болып табылады және Шартқа 

сәйкес қайтарылады.    

Осы актіде көрсетілген жабдық: 

 

Клиент осы қабылдау-тапсыру актісіне қол қоя отырып, Шарттың талаптарымен 

сөзсіз келісетінін және оның талаптарын толық әрі сөзсіз қабылдайтынын растайды.  

Клиент www.cbh.kz сайтындағы Шарттың мәтінімен танысқанын растайды.   

 

 

Компанияның өкілі тапсырды 

_______________________/_____________/ 

(қызметі, аты-жөні)                    Қолы 

Компанияның МО 

 

Клиенттің өкілі қабылдады 

___________________ 

/_________________/ 

(қызметі, аты-жөні)                    Қолы 

Клиенттің МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Жабдықты уақытша пайдалануға беру  

туралы жария офертаға (ұсынысқа) тіркелген 

№2 қосымша  

Алматы қ. 

2019 ж. «_____»_________________ 

 (келісім берген күн және орын) 

 

Мен, 

_____________________________________________________________________________

____, (аты-жөні, жеке куәлігінің мәліметтері) 

__________________ туған жылы , әрі қарай «Клиент» деп аталады, осы құжат арқылы 

Шарт аясында «Caspian Beverage Holding» АҚ-тың (БСН 890140000036) менің суретімді* 

пайдалануына келісімімді беремін.   

Осы арқылы сайтта жарияланған Жабдықты уақытша пайдалануға беру туралы жария 

оферта (Ұсыныс) талаптарын сөзсіз қабылдайтынымды және оған тіркелген 

қосымшалардың бәріне жеке өзім ол қойғанымды растаймын.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


