Договір № ________
про надання послуг
м. Київ

______________________ 2009 року

ТОВ «Дата-Хата», далі Провайдер, в особі генерального директора ___________________________________,
що діє на підставі Статуту, з одного боку, та ______________________________________________________,
далі Абонент, (разом — Сторони), уклали даний Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Провайдер надає Абонентові послуги хостингу серверів, реєстрації доменних імен, консультаційні
послуги у сфері телекомунікацій і супутні додаткові послуги згідно внесеної Абонентом оплати.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Послуги надаються за наявності грошових коштів на особовому рахунку Абонента або при наданні
Абонентом документу, що підтверджує факт оплати послуг.
2.2. Відносини Сторін регулюються даним Договором, Правилами надання та отримання послуг, діючими
Тарифами, Правилами домену UA, Нормами користування Мережею і чинним законодавством України.
3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Провайдер зобов'язується:
3.1.1. Надавати Абонентові Послуги згідно Тарифів, що діють, після надходження відповідної оплати на
розрахунковий рахунок Провайдера.
3.1.2. Публікувати офіційні повідомлення, пов'язані з обслуговуванням Абонентів і зміною Правил надання
та отримання послуг, Тарифів, на сайті Провайдера http://vds.data-xata.com не менш ніж за 5 днів до
введення в дію цих змін.
3.1.3. Забезпечити консультаційно-інформаційну і технічну підтримку по електронній пошті і телефонам
Провайдера з питань надання і функціонування послуг.
3.2. Абонент приймає умови цього Договору і Правил надання та отримання послуг і зобов'язується:
3.2.1. Оплачувати послуги Провайдера в порядку і на умовах, визначених цим Договором, Правилами
надання та отримання послуг та Тарифами на послуги.
3.2.2. Використовувати послуги не порушуючи законних прав і інтересів третіх осіб, у тому числі і прав
інтелектуальної власності. Абонент несе усю відповідальність за інформацію, розміщену на наданих
серверах.
4. ПРАВА СТОРІН
4.1. Провайдер має право:
4.1.1 Вносити зміни до Договору, Правил надання та отримання послуг та Тарифів. Відповідні зміни,
вступають в силу з моменту їх публікації на офіційному сайті Провайдера.
4.1.2. Обмежити надання Послуг Абонентові шляхом фільтрації певних портів серверу, призупинити
тимчасово або припинити надання послуг повністю в випадках передбачених Правилами надання та
отримання послуг та за порушення Норм користування Мережею.
4.2. Абонент має право:
4.2.1. Тестувати послуги протягом певного періоду, умови вказані в Тарифах.
4.2.2. Отримувати послуги, згідно оплаченого тарифного пакету.
4.2.3. Змінювати тарифний пакет, направивши відповідне повідомлення Провайдеру.
4.2.4. Призупинити використання послуг на період від семи днів до двох місяців за письмовою заявою
(офіційним або електронним листом) за умови позитивного балансу на особовому рахунку.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Оплата Послуг за Договором здійснюється в гривнях на основі передоплати і в порядку, встановленому
цим Договором, Правилами надання та отримання послуг та Тарифами. Вартість Послуг визначається
відповідно до Тарифів надання послуг, що діють, і вибраного Абонентом Тарифного пакету. Моментом
оплати вважається надходження коштів на розрахунковий рахунок Провайдера.
5.2. Провайдер має право переглядати (змінювати) Тарифи і ціни на Послуги. При цьому Абонент має право
відмовитися від цього Договору, сповістивши про це Провайдера до моменту набуття чинності змін
Тарифів. Якщо відмова не надійшла, вказані зміни вважаються прийнятими Абонентом.
5.3. Датою активації послуги є дата направлення Абонентові параметрів доступу до послуги.
5.4. У випадку проведення акцій, Абонент має письмово виявити бажання про прийняття участі в акції та
про підключення акційних умов.
6. ОСОБЛИВІ УМОВИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. Провайдер не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування, за допомогою
яких здійснюється доступ до Послуг.
6.2. Абонент самостійно відповідає за зміст інформації, розміщеної або передаваної ним або іншою особою
під його мережевими реквізитами по мережі Інтернет, а також за шкоду, заподіяну його діяннями особам
або майну громадян, юридичних осіб, Державі або етичним принципам суспільства.
6.3. Абонент приймає на себе повну відповідальність і ризики, зв'язані з використанням мережі Інтернет за
допомогою Послуг.
6.4. Абонент повністю відповідальний за збереження своїх мережевих реквізитів (логіну і паролю) і за
збитки, які можуть виникнути унаслідок їх втрати.
6.5. Претензії Абонента подаються та розглядаються у строки та в порядку визначеному Правилами надання
та отримання послуг.
7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за
Договором, якщо це невиконання сталось внаслідок обставин непереборної сили, в результаті подій
надзвичайного характеру. До таких обставин відносяться: стихійні лиха, аварії, цивільні безлади, страйки,
військові дії, протиправні дії третіх осіб, епідемії, пожежі, набуття чинності законодавчих актів,
розпоряджень і ухвал державних органів і інші обставини, не залежні від волі Сторін.
7.2. Сторона, що посилається на обставини непереборної сили, зобов'язана письмово (зокрема шляхом
надсилання листа по електронній пошті) сповістити іншу сторону протягом 5 днів про настання таких
обставин, за винятком тих випадків, коли такі обставини є загальновідомими і містяться в повідомленнях
електронних і друкованих ЗМІ.
8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ
8.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання або внесення Абонентом плати за Послуги в порядку,
встановленому цим договором і діє протягом одного року. У випадку, якщо жодна із Сторін не виявила
бажання розірвати Договір через рік, Договір вважається продовженим ще на один рік. Аналогічно Договір
може бути подовжений і на усі наступні періоди.
8.2. У разі порушення Абонентом умов цього Договору або Правил надання та отримання послуг Провайдер
має право розірвати договір в односторонньому порядку, з одночасним відправленням Абонентові
письмового або електронного повідомлення. Моментом розірвання договору вважається дата направлення
відповідного повідомлення Абонентові.
8.3. Абонент має право в односторонньому порядку розірвати Договір, надіславши Провайдеру відповідне
повідомлення. Відмова від Послуг не звільняє Абонента від зобов'язань по сплаті заборгованості за надані
Послуги.
8.4. Сторони зберігають конфіденційну інформацію, пов'язану з реалізацією цього Договору і
зобов'язуються використовувати її виключно в цілях виконання своїх договірних зобов'язань.
8.5. Договір не втрачає чинності у разі зміни адрес і реквізитів Сторін. При цьому Сторона, чиї дані
змінилися, зобов'язана повідомити про це іншу Сторону протягом трьох робочих днів в наступному
порядку:
8.5.1. Провайдер про відповідні зміни сповіщає Абонента шляхом розміщення повідомлення про це на
своєму сайті.

8.5.2. Абонент про відповідні зміни сповіщає Провайдера надсилаючи електронний лист або заяву факсом.
Окрім цього, належно оформлений письмовий екземпляр повідомлення за підписом уповноваженого
посадовця в той же термін підлягає відправленню замовленою кореспонденцією з повідомленням про
вручення. При невиконанні цієї умови Провайдер має право припинити надання послуг.
9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. З усіх питань, не врегульованих цим Договором та Правилами надання та отримання послуг, Сторони
керуються чинним законодавством України.
9.2. Договір підписується уповноваженими представниками Сторін.
9.3. Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник
зберігається у Провайдера, другий — у Абонента.
9.4. Сторони можуть використовувати назви, логотипи та торгові марки одна одної в маркетингових
матеріалах.
9.5. У випадку визнання будь якої з частин даного Договору недійсною або незаконною всі інші її
положення залишаються в силі.
9.6. Провайдер має статус платника податку на додану вартість на загальних умовах.
9.7. Додатками до цього договору є:
Додаток № 1 — Правила надання та отримання послуг, http://vds.data-xata.com/docs.html
Додаток № 2 — Норми користування Мережею, http://vds.data-xata.com/docs.html
Додаток № 3 — Тарифи (опубліковані на веб-сторінці Провайдера), http://vds.data-xata.com/
10. РЕКВІЗИТИ
Провайдер

Абонент

ТОВ «Дата-Хата»
Юридична адреса: 02222, м. Київ, вул. Оноре Де Бальзака, Юридична адреса:
55-В, кв. 72
Фізична Адреса: 01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, Фізична Адреса:
10, к. 7
Код ЕДРПОУ 35222634
Свідоцтво платника ПДВ № 100147308
ІПН 352226326521

Код ЕДРПОУ
Свідоцтво платника ПДВ №
ІПН

р/р 2600 0 401314966
у ЗАТ «ОТП Банк», МФО 300528

р/р
у

Адмін.контакт(e-mail): info@data-xata.com
Тел: (044) 360-23-03
Факс: (044) 278-01-26

Адмін.контакт(e-mail):
Тел: _______________________
Факс: _______________________

_____________________________ /
М.П.

/

, МФО

_____________________________ /
М.П.

/

