
ЗАЯВЛЕНИЕ / ДОГОВОР ЗА АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ 

Вх. Номер

Договор Номер

Дата

Седалище:

гр./с ул. № бл. вх.           ет.

Телефон: Факс:

Име и Фамилия:

Телефон за контакт

№ бл. вх.           ет.

Телефон: Факс:

Брой документи:
50-100   

Брой служители:
10 -20    

Срок на договора:

o Пакет  'Acc+(Счет-но и ТРЗ обслужване)'   
Безсрочен        o

o Пакет  'Счетоводно обслужване'      за 12 месеца           o
o Пакет  'Работна Заплата'      за 24 месеца                  o

Други параметри включени в услугата :

По сметка o

Наименование: ЕИК 

Представлявано от: ЕГН

2.Срокът за плащане на Вашата месечна фактура е 15 дни от датата на издаване на фактурата. В общия случай краен срок:15 
число на календарния месец .

Отказ от услуга    

Условия на плащане на услугата:

Действие:

 II. ЛИЦЕ  ЗА КОНТАКТ ОТ СТРАНА НА АБОНАТА

Е-mail:

В брой         

гр./с.: ул.

Е-mail:

1.Отчетната дата за издаване на фактура за ползваната услуга е всяко 1 число на месеца. 

Нова услуга          
Промяна услуга    

Абонаментен план:

e-mail:

III. АДРЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СМЕТКИ,СПРАВКИ,Ф-РИ И ДР.ДОКУМЕНТИ

                                     IV. КЛИЕНТСКИ ДАННИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАКСА ПО ЦЕНОВА ЛИСТА *

 I. АБОНАТ-ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Настоящото заявление след подписването му от двете страни ще има силата на договор по силата на приложените и подписани
общи условия към договор за абонаментно обслужване между Андолито Консулт България ЕООД ЕИК 202050395, седалище
4000 гр.Пловдив, ул.Славянска 3 ет.1 ап.2 и цитирания по долу раздел I абонат на избрания вид услуга по параметри заложени
в раздел V на настоящото заявление.  

* за пакет 'Счетоводно обслужване' , пакет 'Acc+(Счетоводно и ТРЗ обслужване)', пакет 'Работна Заплата'

Производство      Търговия      Услуги      
20-50     100-150   над 150   

до 5    5-10      над 20    
V. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛУГАТА

Сфера на дейност:

20       
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Срок на промоцията:

Безсрочна           o
за 1 месец             o
за           месеца           o

Начална дата: Срок на договора:

седмично  на                 дни o

o

o

o

o

3. Аз долуподписаният                                                                                                                                       , в качеството си 
на управител на дружеството АБОНАТ/ВЪЗЛОЖИТЕЛ упълномощавам следното лице предава и получава документи, 
да отправя искания от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:    

VII. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ  НА УСЛУГАТА                                                                                                                   (ДОГОВОРНА 
ЦЕНА,   НАЧАЛНА ДАТА И СРОК НА ДОГОВОРА,  ПЕРИОД НА ПРЕОДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ)  

Абонаментна цена с ДДС:

                                  BGN                                                                                                      

3. С поставянето на подпис потвърждаваме, че предоставяме фирмени и свързани лични данни доброволно и даваме 
съгласието си Андолито Консулт Б-я ЕООД да ги съхранява, използва и обработва в бъдеще при спазване на 
законовите изисквания в Р България.

1. Декларирам, че цялата информация,  посочена в заявлението е пълна, точна и отговаря на истината

1. След изтичане на срокът на договора, заложен в поле 'срок на договора', договорът се подновява автоматично при същите
параметри като безсрочен, ако в 30-дневен срок до крайния срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не представи едностранно писмено
предизвестие за прекратяване.

2 Абонатът приема и се съгласява с въведения 'стартов период', който се дефинира като тримесечен период от датата,
въведена е поле 'Началната дата'. В този стартов период абонатът може едностранно да прекрати договора преди уговорения
срок и не дължи неустойка извън договорената абонаметна цена (възнаграждение).

Промоционален план.Специални/промоционални условия:

Да               %

Фиксирана в цена    

2. Декларирам, че съм запознат и приемам общите условия към договор за абонаментно обслужване като неразделна 
част от настоящото заявление/договор

                 лв.

име, фамилия, подпис

                                                                                                                                ЕГН                                  

VI. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ/ ПРОМОЦИОНАЛНИ УСЛОВИЯ

                                 Светла Андонова-Литарова

ЗА Андолито Консулт Б-я ЕООД: ЗА АБОНАТ

Отстъпка в процент:

VIII. ДЕКЛАРАЦИИ

3. В случай, че аботатът прекрати договора преди изтичане на първоначално уговорения срок на договора, заложен в поле 'Срок
на договора' и след като е изтекъл стартовият период, определен в т.2 , абонатът се задължава да заплати неустойка в размер
на 4% от абонаментната цена за оставащите отчетни периоди от датата на прекратяване до датата на изтичане на срока на
договора.  

Период за представяне на документи от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:: месечно  

3.Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ пропусне предоставянето на документацията и информацията в законоустановените срокове за 
изготвяне на съответните декларации, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за евентуални санкции и/или обезпечения, 
наложени от държавни органи.

2.Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не предостави информацията в посочените срокове/ периоди, но преди изтичането на 
законоустановените срокове за изготвяне на съответните декларации, то той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително 
възнаграждение в размер на 10% от договорената месечна (годишна) цена.

1. Избраният период е срок за представяне на документи и информация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и гарантира качесвото на 
получаваната услуга. Той не отменя задлъжението до 30 число на всеки календарен месец да бъдат представени всички 
налични и непредадени документи за текущия отчетен месец.
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