ДОГОВІР КОРИСТУВАННЯ ОБЛАДНАННЯМ
НА УМОВАХ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
м.____________

"01" січня 2021 р.

Цей документ є публічним договором оферти.
Відповідно до ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, оферта – це публічна офіційна пропозиція
укласти договір на умовах, які є однаковими для всіх споживачів.
Договір вважається укладеним при наданні згоди споживачем шляхом акцепту (прийняття) всіх
його істотних умов без підписання письмового примірнику. Згідно ст. 642 Цивільного кодексу України,
повним і беззастережним прийняттям пропозиції є вчинення передбаченої умовами оферти дії (надання
послуги, виконання робіт, сплата відповідної суми грошей тощо), яка засвідчує бажання укласти договір.
Договір, укладений шляхом акцепту публічної пропозиції має юридичну чинність і є рівносильним
договору, підписаному сторонами.

1. ТЕРМІНИ ДОГОВОРУ
1.1. Комутатор – це пристрій, який дозволяє здійснювати вибір одного з можливих варіантів напрямів передачі
даних та призначений для з’єднання вузлів комп’ютерної мережі в межах одного або кількох сегментів
мережі.
1.2. Складовою частиною комутатора є цифровий порт (далі по тексту – Порт), за допомогою якого
здійснюється з’єднання вузлів комп’ютерної мережі.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Орендодавець надає Користувачу у виключне користування Порт для особистих побутових потреб, а
Користувач у свою чергу забов’язується відповідно до умов, визначених цим договором, сплачувати
грошову суму.
2.2. Орендодавець гарантує, що Порт знаходиться в його законному володінні та відповідає всім
експлуатаційно-технічним параметрам, необхідним для його роботи і використання за цільовим
призначенням.
3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ
3.1. Кожна із сторін Договору гарантує іншій стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма
правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладення і виконання Договору, відповідно
до його умов.
3.2. Договір укладається шляхом згоди Користувача з усіма його істотними умовами без підписання письмового
примірнику та зазначення своїх особистих даних.
3.3. Повним і безумовним акцептом даної публічної оферти є факт сплати Користувачем грошової суми,
визначеної п. 5.1. Договору.
3.4. Порт, який є предметом даного Договору, за умови акцепту, розміщується Орендодавцем в приміщеннях
загального користування будинку за безпосередньою адресою Користувача.
4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
4.1. Договір вважається укладеним і діє з моменту акцепту даної публічної оферти Користувачем відповідно до
п. 3.3.
4.2. Термін дії умов даної публічної оферти складає період, передплачений відповідно до п. 5.1., 5.2. Договору.
5. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Розмір оплати за користування Портом визначається згідно розцінок, опублікованих на офіційному сайті
eurolink.ua.
5.2. Оплата за користування Портом здійснюється шляхом передплати. У разі відсутності передплати на перше
число поточного місяця Орендодавець має право розірвати договір в односторонньому порядку без
попереднього повідомлення Користувача.
5.3. Оплата по Договору може здійснюватись Користувачем у безготівковій формі на банківський рахунок
Орендодавця, або шляхом зарахування готівкових коштів на користь Орендодавця іншими платіжними
засобами та через контрагентів, якщо це не заборонено діючим законодавством України.
5.4. Орендодавець залишає за собою право змінювати плату за користування Портом у разі змінення ринкових
умов або інших суттєвих обставин.
6.
6.1.
•
•

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ
Права Орендодавця:
Проводити перевірку виконання Користувачем умов даного Договору.
Вимагати повну і своєчасну оплату за користування Портом.

•

На замовлення Користувача, самостійно або за допомогою третіх осіб, здійснити підключення пристроїв
Користувача к Порту та налагодження їх роботи.
6.2. Обов’язки Орендодавця:
•
Надавати послуги відповідно до Договору з моменту його акцепту Користувачем.
•
Надавати консультаційну та інформаційну допомогу з метою найбільш ефективного користування Портом.
•
Самостійно або за допомогою третіх осіб, підтримувати Порт у повній справності та у разі необхідності
здійснювати його негайний ремонт та налагодження.
6.3. У разі наявності технічної необхідності та з метою забезпечення умов виконання даного Публічного
договору оферти орендодавець має право встановити у приміщенні Користувача активне обладнання,
виконувати безоплатний ремонт та проводити сервісне обслуговування активного обладнання протягом 1
(одного) року з моменту первинного підключення Користувача. Через рік після первинного підключення
Користувача активне обладнання переходить у власність Користувача, а його обслуговування та ремонт має
здійснюватися за рахунок Користувача.
7.
7.1.
•
7.2.
•
•
•
•

•

•

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА
Права Користувача:
Вимагати від Орендодавця надання Порту у користування відповідно до умов даного Договору.
Обов’язки Користувача:
Використовувати Порт за його цільовим призначенням у строгій відповідності до умов даного Договору та
діючого законодавства України.
Своєчасно здійснювати оплату за користування Портом.
Негайно інформувати Орендодавця про виникнення будь-яких несправностей у роботі Порту.
Як співвласник будинку, у якому він мешкає та на підставі ст. 382 ЦК України, ст. 10 Закону України «Про
приватизацію державного житлового фонду» і Рішення Конституційного суду України № 4-рп/2004 від 2
березня 2004 року по справі № 1-2/2004 про права співвласників на допоміжні приміщення
багатоквартирних будинків, Користувач надає право Орендодавцю на розміщення Порту у приміщеннях
загального користування багатоквартирного будинку, в якому він мешкає.
Повернути Орендодавцю активне обладнання, яке було встановлене у приміщенні Користувача для
забезпечення умов виконання цього публічного договору оферти, у тому випадку коли користувач
користувався послугами відповідно до умов договору на протязі строку меншого за 1 (один) рік з моменту
первинного підключення Користувача до послуг.
Після спливу 1 (одного) року з моменту первинного підключення Користувача до послуг Публічного
договору оферти виконувати сервісне обслуговування та ремонт активного обладнання, якщо воно було
встановлене Орендодавцем у приміщенні Користувача, за власний рахунок.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. За невиконання або неналежне виконання забов’язань Орендодавець та Користувач несуть відповідальність
відповідно до умов даного Договору та діючого законодавства України.
8.2. Сторона вважається невинуватою та не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не
з її вини (умислу чи необережності) або , якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо
належного виконання цього Договору.
8.3. Всі суперечки та питання відшкодування шкоди, завданої невиконанням умов даного Договору попередньо
вирішуються сторонами у добровільному порядку шляхом переговорів. Якщо їм не вдалося дійти згоди,
спір підлягає вирішенню у судовому порядку.
9. ІНШІ УМОВИ
9.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його акцепту і діє до закінчення передплаченого періоду або до
припинення однією із сторін чи за взаємною згодою.
9.2. Користувач може в односторонньому порядку відмовитись від виконання умов Договору, припинивши
здійснення відповідних оплат та користування Портом.
9.3. Орендодавець може в односторонньому порядку розірвати даний Договір або змінити його умови,
попередньо повідомивши про це Користувача в усній або письмовій формі особисто або публічно за 7 днів
до передбачуваної дати.
9.4. У разі припинення Договору за ініціативою Орендодавця, Користувачу повертається залишок коштів, які
були внесені в якості передоплати за користування Портом по Договору.
9.5. Припинення цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце
під час дії цього Договору.
9.6. У разі необхідності та відповідного звернення Користувача, даний Договір може бути укладений у
письмовій формі з деякими змінами, які вимагає зазначена форма.
Даний Договір є типовим. Публічний договір з реквізитами Орендадавця, який надає відповідні послуги,
зазначені у Договорі, доступний після звернення за контактами на сайті eurolink.ua.

