Д О Г О В І Р №D/___
м. Вінниця
“__” __________ 201_р.
Товариство з обмеженою відповідальністю телекомунікаційна компанія "Вiнтелепорт", в особі т.в.о.
начальника відділу обслуговування абонентів Державця Олександра Івановича, який діє на підставі Довіреності
№ 10 від 14.06.2012 р., надалі «Виконавець», з одного боку, і
___________________________________________, що діє на підставі статуту, надалі «Абонент», з іншого боку, далі «Сторони», уклали цей договір, надалі «Договір», про нижченаведене:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1 Виконавець надає Абоненту послуги реєстрації, підтримки домену на своєму сервері.
2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Виконавець зобов'язаний:
2.1.1. Надавати Абоненту послуги, відповідно до Додатків.
2.2. Виконавець має право:
2.2.1. Переглянути вартість Послуг, наданих Виконавцем, виходячи зі змін ринкової кон'юнктури, інфляційних
процесів, змін тарифів, і інших чинників. Виконавець повинний повідомити про це Абонента електронним
листом не менше ніж за 30 (тридцять) днів до дати введення нових тарифів на Послуги. У випадку збільшення
вартості Послуг Замовник лишає за собою право припинити дію Договору.
2.3. Абонент зобов'язаний:
2.3.1. Оплачувати Послуги Виконавця відповідно до Додатків.
2.3.2. Дотримуватися законодавства України і норми міжнародного права, що стосуються інформації, її
переказування і захисту, неприпустимості використання Послуг для поширення забороненої інформації.
2.3.3. Абонент зобов'язується не чинити зловмисних дій (злом, атака, спамінг та ін.), спрямованих на
несанкціоновану зміну стандартного порядку роботи технологічного устаткування Виконавця або ж на
дискредитацію Виконавця.
2.3.4. Абонент підтверджує, що на момент укладання цього Договору, за його відомостями, ані реєстрація
доменного імені, ані порядок його використання не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб.
2.3.5.Абонент підтверджує, що контактна інформація, що надається при реєстрації доменного імені, є
правильною й актуальною, а також зобов'язується вчасно інформувати Виконавця про можливі зміни цієї
інформації упродовж усього терміну дії цього Договору.
2.3.6. Абонент не заперечує проти публікації інформації, наданої як контактна при реєстрації доменного імені, у
загальнодоступних інформаційних джерелах (базах даних).
2.4. Загальні права:
2.4.1. У випадку, якщо виникає необхідність у додаткових послугах, Сторони мають право на підписання
Додатків до Договору.
2.5. Загальні обов'язки:
2.5.1. Виконувати зобов'язання, передбачені Договором;
2.5.2. Не розголошувати інформацію, визначену сторонами як «конфіденційна», зберігати таємницю листування.
3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ І ПЛАТЕЖІВ
3.1. Всі розрахунки з Виконавцем Абонент робить у гривнях протягом десятьох (10) календарних днів із дня
виставлення рахунку, але не пізніше 20-го числа місяця. При цьому всі суми за Договором індексуються і цей
індекс не перевищує індекс поточного офіційного курсу долара стосовно курсу на _______ р. У рахунку
вказується також ПДВ і інші застосовані податки. Датою виписки першого рахунку є дата завершення Робіт із
підключення Замовника.
3.2. У випадку, якщо Виконавець не одержить належні Одноразовий і/або Періодичний платежі на свій рахунок
протягом десяти (10) календарних днів із дня виставлення рахунку, Абонент повинний буде оплатити
Виконавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від належної суми за кожний день прострочення
після вищевказаних 10 днів, але не більше 10% від суми платежу.
3.3. У випадку, якщо Виконавець не одержить належний Періодичний платіж на свій рахунок протягом
тридцати (30) календарних днів із дня виставлення рахунку, Виконавець управі негайно, попередивши
Абонента, призупинити або припинити надання Послуг. Якщо Періодичні платежі не надійдуть на рахунок
Виконавця протягом шестидесяти (60) календарних днів, Виконавець управі негайно припинити дію Договору.
Це не звільняє Абонента від сплати пені, передбаченої в п. 3.3, і відшкодування збитків, пов'язаних із
порушенням Абонентом умов цього Договору.
3.4. При здійсненні платежів Абонент указує номер Договору і номер рахунку Виконавця для ідентифікації
платежу.
3.5.Всі банківські комісійні витрати по оплаті рахунків Виконавця здійснюються Абонентом.
4. ФОРС-МАЖОР І ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
4.1. Абонент і Виконавець звільняються від відповідальності у випадку настання обставин непереборної сили,

під яким припускаються зовнішні надзвичайні події, що не існували під час підписання Договору, виникнули
мимо волі сторін Договору і настанню яких сторони не могли перешкоджати за допомогою мір і засобів,
застосування яких у конкретній ситуації справедливо потребувати й очікувати від сторони, що піддала дії
непереборної сили.
4.2. Непереборною силою по цьому Договорі признаються такі події: війна і військові дії, повстання,
мобілізація, страйк на підприємстві Виконавця, Абонента і/або їхніх постачальників, епідемії, пожежа, стихійні
лиха, аварії на транспорті, акти органів влади (міськелектрозв'язок, Укртелеком), що мають вплив на виконання
зобов'язань, і всі інші події й обставини, що компетентний орган влади визнає й оголоситьвипадками
непереборної сили.
4.3. В усіх питаннях, що випливають із висновку, виконання, зміни або розірвання договору, Сторони керуються
і застосовують законодавство країни виконавця - України, що діє на момент виникнення необхідності його
застосування.
5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
Договір вступає в дію з моменту підписання і діє протягом 1 (одного) року. У випадку відсутності письмових
заяв Сторін про розірвання Договору термін дії Договору автоматично продовжується на 1 (один) рік. І так в
подальшому на кожен наступний рік.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. Сторона, що не виконала умови Договору, відповідає згідно з чинним законодавством України.
6.2. Розірвати Договір Сторони можуть при взаємній письмовій домовленності.
6.3. Виконавець не несе відповідальності за якість телекомунікаційних засобів (каналів зв'язку), наданих
третіми організаціями для досягнення мети Договору.
6.4 Виконавець, Оператор реєстру та Адміністратор не несе ніякої відповідальності за використання доменних
імен, зареєстрованих з його допомогою, а також за зміст будь-яких матеріалів на сайтах, опублікованих під
такими доменними іменами або розміщених на серверах служби.
7. ВРЕГУЛЮВАННЯ МОЖЛИВИХ СУПЕРЕЧОК
7.1. Всі суперечки і розбіжності, що могли б виникнути з Договору або в зв'язку з ним, вирішуються шляхом
переговорів між Сторонами.
7.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди протягом 30 днів із дня перших переговорів, спір передається на
вирішення до суду за встановленою чинним законодавством України підсудністю.
8. ВСТУП У СИЛУ
8.1. Цей Договір складений у двох примірниках - по одному для кожної Сторони. Обидва примірники Договору
мають однакову силу.
8.2. Договір набирає сили з моменту його підписання обома Сторонами.
8.3. Зміни і доповнення Договору відбуваються тільки в письмовій формі і підписуються обома Сторонами.
8.4. Всі додатки до Договору є його невід'ємною частиною.
8.5. Договір складений при повному розумінні Сторонами предмета Договору. Всі попередні переговори,
листування, переддоговірні умови і попередні договори по предмету Договору недійсні з моменту вступу в
силу Договора.
8.6. Договір залишається в силі у випадку зміни реквізитів Сторін, зміни їхніх реєстраційних документів,
включаючи зміну власника, організаційно-правової форми і т.п.
Виконавець,
Телекомунікаційна компанія "Вiнтелепорт"
Адреса: 21009 м. Вінниця, вул. Київська 14,
корп.Б, Тел. (0432) 55-41-01
Платіжні реквізити: р/р 26004158086 у АТ
“Райффайзен Банк Аваль” м. Київ, МФО 380805;
код ЄДРПОУ 23106497; ІПН юридичної особи
231064902280, № свідоцтва 01828980
________________________ Державець О.І.

Абонент

________________________

