м. Київ

Додаткова угода №___ до Додатку № ______
до Договору ДЦ № ____ від ______________ 20__ року
Умови Надання місця для збереження серверних комплектуючих абонента
та реконфігурації обладнання співробіниками Дата-центру на вимогу абонента
(до 5 реконфігурацій на місяць)
«____» ___________ 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 Додатковий платний сервіс Надання місця для збереження серверних комплектуючих
абонента та реконфігурації обладнання співробіниками Дата-центру на вимогу абонента (до 5 реконфігурацій
на місяць). Абонентна плата за такий Додатковий платний сервіс нараховується згідно Додатку №____ до
Договору ДЦ № ____ від ______________ 20__ року.
1. Додатковий платний сервіс надається на строк дії Додатку №____ до Договору ДЦ № ____ від
______________ 20__ року.
2. Абонент передає Підприємству комплектуючі до обладнання, актуальний перелік яких вказано в діючому
Акті прийому-передачі обладнання.
3. Під комплектуючими до обладнання слід розуміти комплектуючі та носії інформації до серверного
обладнання Абонента, яке встановлено на Технічному майданчику Підприємства:
3.1. Комплектуючі до обладнання Абонента можуть бути новими – в непошкодженій упаковці;
3.2. Комплектуючі до обладнання Абонента можуть бути вже бувшими у використанні – без упаковки або у
відкритій чи пошкодженій упаковці. Такі комплектуючі до обладнання позначаються в Акті прийомупередачі обладнання як такі, що були у використанні.
4. Підприємство не несе відповідальності за працездатність комплектуючих до обладнання та їх коректну
роботу в обладнанні Абонента.
5. Передані Абонентом комплектуючі до обладнання зберігаються в спеціально відведеному місці на
Технічному майданчику Підприємства.
6. За бажанням Абонента працівники Підприємства проводять роботи по реконфігурації обладнання (заміні
комплектуючих Абонента в обладнанні Абонента):
6.1. Абонент звертається до Підприємства з Контактної електронної адреси з переліком дій по
реконфігурації його серверного обладнання;
6.2. Дії по реконфігурації серверного обладнання виконуються працівниками Підприємства у строки,
визначені п.13 Якість обслуговування діючих Правил надання та отримання послуг хостингу серверів;
6.3. При реконфігурації серверного обладнання та зміні переліку наданих Абонентом комплектуючих до
обладнання складається Акт прийому-передачі обладнання, попередній Акт прийому-передачі
обладнання втрачає чинність;
6.4. Кількість реконфігурацій обладнання за зверненнями Абонента в календарному місяці не може бути
більшою за передбачену тарифним планом згідно Додатку №____ до Договору ДЦ № ____ від
______________ 20__ року.
6.5. Однією реконфігурацією обладнання вважаються дії з однією одиницею обладнання Абонента, які
супроводжуються складанням Акту прийому-передачі обладнання, перелік яких доступний для
перегляду в Особистому кабінеті Абонента;
6.6. Абонент зобов’язується доставити підписаний ним Акт прийому-передачі обладнання за адресою
Підприємства не пізніше ніж за 7 (сім) робочих днів, починаючи з дати проведення дій по
реконфігурації серверного обладнання;
6.7. Підприємство має право призупинити надання послуг у разі відсутності у Підприємства підписаного у
двосторонньому порядку Акту прийому-передачі обладнання.
7. Дану Додаткову угоду складено українською мовою в двох примірниках, які мають однакову юридичну
силу, один примірник знаходиться у Підприємства, другий – у Абонента.
ПІДПРИЄМСТВО:

АБОНЕНТ:

