
Договір № ______________
про надання послуг

м. Київ                                                                                 “__” ___________20___р.

Товариство з Обмеженою Відповідальністю «Компанія Ефект», в особі _______________, який діє на підставі
Статуту (надалі Виконавець), з одного боку, та ______________________________________________________ в особі
_________________________________, що діє на підставі _______________________ (надалі Замовник), з іншого боку,
разом та окремо надалі Сторони(а), уклали договір (надалі Договір) про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Виконавець  зобов’язується за завданням Замовника надати,  а  Замовник зобов’язується оплатити наступні
послуги у сфері інформатизації:

1.1.1. Зареєструвати  та  обслуговувати  протягом  року  (з  моменту  реєстрації)  доменне  ім’я:
____________________________________________________

1.1.2. Надати Замовнику необхідні консультації щодо користування послугами. 

2. Вартість послуг та порядок розрахунків

2.1. Вартість послуг за пунктами п.1.1.1. та п.1.1.2. складає ___ (_______________) гривень на рік і сплачується
шляхом 100% передплати відповідно до рахунків надісланих Виконавцем

3. Права та обов’язки сторін

3.1. Замовник зобов’язується зберігати в таємниці  технічну
та  будь-яку  іншу  інформацію,  що  стосується  послуг
Виконавця.

3.2. У  випадку  порушення  Замовником  правил  або  етики
поведінки  в  мережі  Інтернет,  Виконавець  має  право
розірвати  цей  договір,  або  призупинити  надання
Замовнику  всіх  чи  деяких  послуг  за  цим  договором.
Виконавець зобов’язаний проінформувати Замовника про
таке  своє  рішення  протягом  7  (семи)  днів  з  моменту
призупинення послуг (розірвання договору).

4. Відповідальність сторін

4.1. Виконавець  не  несе  відповідальність  за  інформацію
розміщену на Веб-сайті Замовника, а також за діяльність
Замовника в мережі Інтернет.

4.2. Замовник сприймає та використовує послуги Виконавця
такими, як вони є. Виконавець не несе відповідальність
за  будь-які  втрати  Замовника,  навіть  якщо  такі  втрати
пов’язані з цим Договором.

5. Внесення змін та термін дії договору

5.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання
обома сторонами і діє протягом року.

6. Інші умови

6.1. Цей Договір укладено в двох оригінальних примірниках
українською мовою по одному примірнику на  кожну із
Сторін.

6.2. У випадку, якщо з будь-яких причин будь-яке положення
цього договору  стане  недійсним,  недіючим,  або  таким,
що  немає  законних  підстав,  це  не  тягне  за  собою
визнання недійсності будь-якого або всіх інших положень
цього договору. У  такому випадку Сторони розпочнуть
переговори для того, щоб замінити таке положення таким
чином, щоб у зміненому вигляді воно ставало чинним та
законним та у максимально можливому обсязі відбивало
початкові  наміри  Сторін  щодо  суті  відповідного
положення.

6.3. Замовник надає свою згоду на обробку і зберігання його
персональних даних Виконавцем, згідно Закону України
«Про захист персональних даних».

6.4. Сторони  погодилися  вважати  факсимільне  відтворення
підпису  на  додаткових  угодах,  актах  прийому-передачі
робіт,  рахунках  та  інших  документах,  підписаних
сторонами в  рамках  діючого  Договору, що  має  таку  ж
юридичну силу, як і власноручний підпис уповноважених
представників Сторін.

Зразки відповідного аналогу власноручних підписів наступні:

Замовник: __________________________________

Виконавець: ________________________________

7. Юридичні адреси та реквізити сторін 

ЗАМОВНИК: ВИКОНАВЕЦЬ:

М.П.
Підпис: ______________________

М.П.
Підпис: ______________________

8.


