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PROTOKÓŁ URUCHOMIENIA TESTU USŁUGI 
Załącznik numer 3 do umowy 

 
Nr ………………………………………………ePASO 
zawarta w dniu ………………………………………..2017 pomiędzy: 
 
LoVo SA  z siedzibą w Warszawie (02-182), ul. Ruchliwa 17, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem: 0000346734, posiadającą  
NIP: 5213553688, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 17 820 051,84 PLN, reprezentowaną przez 
pełnomocnika:  
 
Krzysztofa Dzi ęgielewskiego – Dyrektora projektu ePASO  
zwaną w dalszej treści Umowy „Dostawcą” lub odpowiednio „Stroną” 
a 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
z siedzibą w (miasto)……………………….………………………………………………………(kod …………….)                                         
ul …………………………………………………………………………………………………………………………… 
posiadającą NIP: …………………………….., REGON: ……………………… 
reprezentowaną przez:  
……………………………………………………………………… 
zwaną w dalszej treści „Odbiorcą” lub odpowiednio „Stroną”  
 
o następującej treści: 

§1 
Usługa ePaso – badane kanały komunikacji rozpocz ęcie testu 

 
1. Potwierdzam rozpoczęcie testu i:  

a. badanie następującej liczby kanałów komunikacji (podać liczbę)………………., co wymaga 
użycia Wirtualnej numeracji w ilości numerów (podać ilość) …………………………… 

b. realizację przekierowywania Wirtualnej numeracji na wskazaną Docelową numerację 
telefoniczną.  

c. wykaz Wirtualnej numeracji przypisanej do mojego konta na platformie Hiperus ePASO na 
stronie www.epaso.lovo.pl . 

 
§2 

Wirtualna numeracja – stawki za przekierowania 
 

1. Potwierdzam uruchomienie testu usługi ePASO w pakiecie STANDARD.  
2. Przyjmuję zobowiązanie do płatności wynikających z przekierowań na docelowe numery komórkowe 

według stawki dla (nazwa firmy) …………………………………………………………...…………………… 
w wysokości 0,12 zł ( słownie: zero złotych dwanaście groszy ) netto czyli 0,1476 zł (słownie: zero 
złotych i czternaście i siedemdziesiąt sześć setnych groszy ) brutto za minutę połączenia, zgodnie z 
Cennikiem stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy. 

3. Otrzymałem dostęp Online do konta na platformie Hiperus ePASO na stronie www.epaso.lovo.pl . 
 

§3 
Usługa ePASO – okres trwania testu 

 
1. Potwierdzam uruchomienie testu usługi od dnia …………………..2017 
2. Zakończenie testu nastąpi w dniu …………………..2017 

 
Data i podpis Dostawcy            Data i podpis Odbiorcy 

 


