Додаток № __ до Договору ДЦ № ______ від «____» ___________ 20__ року
Протокол замовлених послуг
«____» ___________ 20__ р.

м. Київ

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, підписали цей Протокол про наведене нижче:

1
2

Підприємство організовує надання Послуг з хостингу серверів, а саме Послуги Хмарний сервіс VoliaCLOUD.
Абонент підключається до Послуг та додаткових платних сервісів на наступних умовах:
№
Перелік сервісів:
Кількість:

Абонента плата, грн/міс

2.1 Ethernet-порт 100 Мбіт/с
Швидкість вхідного зарубіжного каналу, Мбіт/с

100

Швидкість вихідного зарубіжного каналу, Мбіт/с
Український трафік

100
Необмежений

Ethernet-підключення на швидкості 100 Мбіт/с
Кількість ip-адрес, шт

1
11

2.2 Хмарні ресурси VoliaCLOUD
Процесорні ресурси, ГГц

610,00
2

Оперативна пам'ять, ГБ

2

Дисковий простір SATA, ГБ

50

Дисковий простір SAS, ГБ

0

Всього

610,00

3
Абонентна плата за Послуги, що надаються Абоненту за умовами Договору складає – 508,33 грн., крім того ПДВ 101,67 грн.,
разом —610,00 гривень на місяць.
4
Надання додаткових сервісів VMware:
4.1. Додатковий сервіс VMWare – програмний продукт, який являє собою панель керування VMware vCloud® Director (надалі Продукт),
за допомогою якої може здійснюватися доступ та управління ресурсами, наданими за умовами тарифного плану Хмарні ресурси
VoliaCLOUD;
4.2. Доступ до панелі керування VMware vCloud® Director надається на час використання тарифного плану Хмарні ресурси
VoliaCLOUD;
4.3. Параметри доступу до Продукту надсилаються на Контактну електронну адресу (адреси) Абонента при підключенні до Послуги;
4.4. Абоненту надається право використання Продукту виключно у його внутрішній діяльності без права відчуження Продукту на
користь третіх осіб;
4.5. Продукт надається у вигляді «як є» без надання гарантій. Абонент знає, розуміє та погоджується на ризик, що залежить від якості
чи виробничої потужності Продукту;
4.6. 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;
4.7. Абонент несе відповідальність у разі несанкціонованого використання ним Послуги та Продукту (Додаткового сервісу VMWare).
5
Нарахування компенсації проводиться:
5.1. У разі неусунення протягом 15 (п’ятнадцяти) хвилин з моменту фіксації працівниками Дата-центру виникнення проблеми, яка
унеможливила доступ Абонента до Послуги з вини Підприємства, Підприємство вводить компенсацію у розмірі добової Абонентної плати
за кожні п’ятнадцять хвилин, але не більше 50% від абонентної плати за місяць
5.2. Нарахування компенсації проводиться один раз на місяць в період виставлення Рахунку на сплату Послуг за поточний місяць,
котрий виставляється з урахуванням розміру компенсації за попередній місяць.
5.3. Компенсація не нараховується у разі:
5.3.1 якщо час відсутності доступу Абонента до Послуги з вини Підприємства склав менш ніж 15 (п'ятнадцять) хвилин;
5.3.2 проведення Планових технічних робіт та Невідкладних технічних робіт;
5.3.3 некоректної роботи ПЗ, встановленого Абонентом;
5.3.4 некоректної роботи Сервера та/або Обладнання Абонента;
5.3.5 дій або бездіяльності Абонента та/або Контактних осіб Абонента;
5.3.6 дій третіх осіб, спрямованих на завдання шкоди Серверу та/або Обладнанню Абонента шляхом мережевих атак та/або
несанкціонованого доступу;
5.3.7 у разі профілактичних робіт для здіснення Технічного обслуговування згідно п.6.2. Правил;
5.3.8 настання обставин непереборної сили згідно п. 12.12. Правил.
5.4.
Умови нарахування компенсацій згідно п.5 Додатку
№___
до Договору ДЦ №______ від «__» ________20__р.
розповсюджуються на усі Послуги та Додаткові платні сервіси, зазначені в Додатку №___ до Договору ДЦ №______ від «__»
________20__р.
6
Підписанням даного Протоколу замовлених послуг Абонент підтверджує, що уважно ознайомився із Договором, Правилами
надання та отримання послуг хостингу серверів та зобов`язується дотримуватись вимог, передбачених Договором та відповідними
Правилами.
7
Дата активації Послуги «_____» _________________ 20__ року.
8
Порядок надання Додаткових платних сервісів визначається відповідними Правилами.
9
Даний Додаток до Договору складено українською мовою в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один примірник
знаходиться у Підприємства, другий – у Абонента.
ПІДПРИЄМСТВО:
ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ»
АБОНЕНТ: _____________________
Юридична адреса:
Юр. адреса:______________________
вул. Магнітогорська буд.1, поверх 4, м.Київ, 02094
п/р:______________________________
Адреса для листування:
МФО:____________________________
вул. Сім'ї Сосніних, 13-Б, м.Київ, 03134
Код ЄДРПОУ:_____________________
UA663510050000026008062793505
ІПН:______________________________
АТ "УкрСиббанк" м. Київ МФО 351005
e-mail:____________________________
Код ЕДРПОУ 30777913
ІПН 307779126592Платник податку на прибуток підприємств на
від АБОНЕНТА
загальних
підставах.
e-mail: sales@dc.volia.com
_______________________________________________________
від ПІДПРИЄМСТВА
(М.П.) (підпис, ПІБ)
____________________________________________ /Шевченко О.О./
(М.П.)

