Додаткова угода №___ до Додатку № ______
до Договору ДЦ № ____ від ______________ 20__ року
Умови надання в користування программного забезпечення
м. Київ

«____» ___________ 20__р.

АБОНЕНТ_______________________________________________________,
в
особі
___________________________________________, який діє на підставі________________________________, з однієї
сторони, та ПІДПРИЄМСТВО: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», в особі Шевченка Олександра
Олександровича, який діє на підставі Довіреності № ____ від _______ 20__ року, з іншої сторони, підписали цю Додаткову угоду
про наведене нижче:
Підприємство надає в користування Додатковий платний сервіс Надання Microsoft Windows Server Standart (далі
Продукт). Абонентна плата за такий Додатковий платний сервіс нараховується згідно Додатку №____ до Договору
ДЦ № ____ від ______________ 20__ року.
2. Додатковий платний сервіс надається на умовах невиключних майнових прав на строк дії Додатку №____ до
Договору ДЦ № ____ від ______________ 20__ року.
3. Абоненту надається право використання Продукту виключно у його внутрішній діяльності без права відчуження
Продукту на користь третіх осіб.
4. Абонент може встановити Продукт як самостійно, так і скористатися послугами працівників Дата-центру з
встановлення Продукту.
5. Власники авторських прав або інші підприємства, що розповсюджують Продукт, надають її у вигляді «як є» без
надання гарантій. Абонент знає, розуміє та погоджується на ризик, що залежить від якості чи виробничої потужності
програми.
6. Ні за яких умов, крім випадків, обумовлених законодавством, ніхто з власників авторських прав чи будь-яких інших
підприємств, що можливо внесли зміни та/або розповсюджують програму на вищезазначених умовах не несе
відповідальності перед Абонентом за заподіяну шкоду, включаючи будь-які загальні, спеціальні, випадкові чи послідовно
нанесені пошкодження, що спричинені використанням або неможливістю використання програми (включаючи, але не
обмежуючись втратами даних або невірною обробкою даних , або втратами заявленими іншими підприємствами, або від
неможливості спільного використання з іншими програмами), навіть якщо можливість такої шкоди була заявлена раніше.
7. Якщо Продукт має вади, не усунені розробниками, що можуть призвести до пошкодження або втрати інформації, або
будь-яких інших негативних наслідків, Підприємство не несе відповідальності за настання таких наслідків.
8. Абонент погоджується
8.1. Не видаляти, не змінювати або не приховувати будь-які повідомлення щодо авторських прав, товарних знаків або
інші повідомлення щодо майнових прав, які містяться в Продуктах або на них;
8.2. Не вивчати технології, декомпіляцію та деасемблювання Продуктів;
8.3. Не брати участь у виробництві, використанні, розповсюдженні або передачі контрафактного, піратського або
незаконного програмного забезпечення. Абонент не має права розповсюджувати або передавати Продукти будь-якій
стороні, яка, по наявним у нього даним, бере участь в таких діях. Абонент зобов’язаний сповістити Microsoft про всі
підозри відносно контрафактності, піратства та інших порушень прав інтелектуальної власності в комп’ютерних
програмах, інструкціях, маркетингових матеріалах або інших матеріалах, які належать Microsoft або її ліцензіарам, як
тільки йому стане відомо про таке. Абонент зобов’язаний співпрацювати з Microsoft в проведенні розслідування у
відношенні будь-якої сторони, яка є підозрюваною в таких діях;
8.4. З тим, що Продукт не є відмовостійким; безпомилкове або безперебійне функціонування Продукту не
гарантується. Абонент на повинен використовувати Продукт для будь-якої цілі або при будь-яких умовах, коли збій в
роботі Продукту може призвести до смерті або спричинню шкоди здоров’ю будь-якої особи або нанести суттєву фізичну
шкоду або спричинити шкоду навколишньому середовищу;
8.5. Підписанням даної Додаткової угоди Абонент підтверджує, що уважно ознайомлений із Договором, Правилами
надання та отримання послуг хостингу серверів та зобов’язується дотримуватись їх вимог в частині, що не суперечать
положенням Додаткової угоди.
9. Дану Додаткову угоду складено українською мовою в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один
примірник знаходиться у Підприємства, другий – у Абонента.
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