ДОГОВІР
Цей документ є пропозицією (Офертою) Товариства з обмеженою відповідальністю
“ГАРНЕТ ХАРКІВ” (надалі Постачальник), в особі директора Журавльова Олексія
Володимировича, що діє на підставі Статуту, укласти договір на викладених нижче
умовах. У разі прийняття викладених в Оферті умов будь-яка юридична або фізична особа
стає Покупцем. Прийняттям нижченаведених умов є їх оплата. Здійсненням оплати
Покупець приймає наступні умови:
1. ПРЕДМЕТ УГОДИ
1.1. Постачальник за плату надає послугу онлайн-сервісу з постачання ліцензії
програмного забезпечення, яке вказується в рахунку та/або акті надання послуг (далі
ПРОДУКТ), для користування Покупцем шляхом надання у тимчасове користування
ПРОДУКТУ на оплачений Покупцем строк, який вказано у рахунку.
1.2. Фактична адреса, за якою Покупець буде переважно використовувати ПРОДУКТ:
___________________________________________________________________
2. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ
2.1. Кількість одночасних підключень до ПРОДУКТУ встановлена у рахунку та акті.
2.2. Покупець не має права передавати, надавати в користування, розповсюджувати цей
ПРОДУКТ третім особам, не вправі дозволяти третім особам здійснювати доступ до
ПРОДУКТУ та / або використовувати функціональні можливості продукту.
2.3. Покупець зобов'язується використовувати ПРОДУКТ відповідно до цього Договору та
Користувацької угоди.
2.4. Покупець зобов'язується не вчиняти дій, результатом яких є усунення або зниження
ефективності технічних засобів захисту авторських прав, застосовуваних у Продукті,
включаючи застосування програмних і технічних засобів «мультиплексування», засобів,
які змінюють алгоритм роботи програмних або апаратних засобів захисту програмних
продуктів, а також не використовувати ПРОДУКТ з усуненими або зміненими без дозволу
Правовласника засобами захисту.
2.5. Покупець не має права створювати копії документації, включаючи Керівництво
користувача, що поставляється в електронному вигляді разом з ПРОДУКТОМ.
2.6. Постачальник має право знищити усі бази даних ПРОДУКТУ, які використовувались
Покупцем, після завершення оплаченого періоду.
3. ОПЛАТА ТА ПРИЙНЯТТЯ ПОСЛУГ
3.1. Оплата Постачальнику становить суму, вказану у рахунку, без ПДВ (звільнено згідно
п. 26¹ підрозділ 2 розділу ХХ ПКУ). Вартість послуг вказується у рахунку згідно поточного
Прайсу Постачальника.
3.2. Оплата проводиться на умовах 100% передоплати у строк до початку строку
користування ПРОДУКТОМ, на підставі виставленого Постачальником рахунку.
3.3. Покупець зобов’язаний підписати акт надання послуг протягом трьох робочих днів з
дня його отримання від Постачальника. Послуги за поточний місяць вважаються наданими
належним чином, якщо Покупець не заявив претензій протягом такого місяця. Акт
вважається підписаний сторонами, якщо Покупець не підписав його у встановлений строк
та не направив в той же строк Постачальнику. Надання Послуг у місяці (періоді), що
настає, означає згоду Замовника з прийняттям усіх раніше наданих Послуг у попередньому
місяці (періоді), у повному обсязі та в належному стані.
4. ТЕРМІН ДІЇ
4.1. Договір діє з дати підписання та протягом оплаченого строку надання послуг
онлайн-сервісу.

4.2. Покупець зобов'язаний припинити використання ПРОДУКТУ негайно після
закінчення оплаченого періоду. При цьому Покупець зобов'язаний видалити зі своїх
робочих місць всі копії ПРОДУКТУ, а також повернути Постачальнику всі носії,
документи та інші приналежності, пов'язані з ПРОДУКТОМ, якщо такі були отримані у
тимчасове користування.
5. АВТОРСЬКІ ПРАВА НА ПРОДУКТ
5.1. Покупцю передаються обмежені за часом невиключні права на використання
ПРОДУКТУ.
6. ДОДАТКОВІ УМОВИ
6.1. Покупець зобов’язаний надати можливість проведення Постачальником та
правовласником ПРОДУКТУ або його представником аудиту правомірності використання
ПРОДУКТУ, а саме надати доступ до Довідки про програму та Довідника організацій
інформаційної бази Покупця, можливість для перевірки кількості кінцевих користувачів,
при цьому перевірки проводяться без перегляду баз даних Покупця.
6.2. Покупець повідомлений і погоджується з тим, що Постачальник періодично може
надавати Правовласнику ПРОДУКТУ інформацію про кінцевих користувачів і хід
виконання цієї Угоди. Факт укладання цієї Угоди та її зміст не можуть бути
конфіденційною інформацією.
6.3. Сторони домовились, що рахунки, акти та накладні, додаткові угоди, додатки та інші
двосторонні документи, листування між Сторонами може здійснюватися засобами
електронного зв’язку. Сторони підтверджують законну силу документів, що отримані
шляхом електронного документообігу з накладанням електронних підписів через
відповідні сервіси. У випадку обміну документами в електронному вигляді відповідні
паперові документи не підписуються.

