ДОГОВІР ОРЕНДИ ОБЛАДНАННЯ № ____________
м. Київ "____" _____________ 201__р
ТОВ «ЛокалНет», що є платником податку на прибуток на загальних підставах у відповідності до вимог чинного
законодавства України, в подальшому «Підприємство», в особі директора Любачевського В.С., який діє на підставі
Статуту, з одного боку та ______________________________________________________________________, який є
дієздатною особою згідно чинного законодавства України, в подальшому «Абонент», з іншого боку, в подальшому
разом – «Сторони», уклали цей Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. В порядку та на умовах визначених цим Договором, Підприємство
зобов'язується
передати
Абоненту
в
платне
користування
маршрутизатор типу «TP-Link TL-WR841n» (надалі – «Обладнання»), який
використовується для дротового, або бездротового доступу Абонента
до мережі Інтернет, за умови підключення Абонента до Інтернет мережі
Підприємства.
1.2. Підприємство залишає за собою право власності на Обладнання.
1.3. Обладнання, на момент передання його в платне користування за
цим Договором, знаходиться у робочому стані, без зовнішніх
пошкоджень, придатне для забезпечення послуг, вказаних у п.1.1.
1.4. Вартість Обладнання на момент укладення цього Договору
становить ___________ гривень. Щомісячна плата за користування
обладнанням Підприємства становить _________ гривень.
1.5. Комплектація Обладнання на момент укладення цього Договору
складає:
Упаковка - 1 шт.
Інструкція з експлуатації - 1 шт.
Маршрутизатор - 1 шт.
Кабель RJ-45 - 1 шт.
Блок живлення - 1 шт.
CD-диск - 1 шт.
1.6. Серійний номер Обладнання: _________________________________
2. ПЕРЕДАЧА І ПОВЕРНЕННЯ ОБЛАДНАННЯ
2.1. Зазначене в даному Договорі Обладнання передається Абоненту по
Акту прийому-передачі №1 (Додаток 1), що є невід'ємною частиною
даного Договору і підписується Сторонами в момент його передачі.
2.2. Підприємство зобов'язане після підписання Сторонами Акту
прийому-передачі негайно передати Обладнання в користування
Абоненту.
2.3. Повернення Обладнання Підприємству здійснюється Абонентом по
закінченні строку дії даного Договору, а також у випадку його
дострокового розірвання протягом 3 (трьох) календарних днів по Акту
прийому - передачі №2 (Додаток 2).
2.4. Обладнання повинно бути в технічно справному стані при
поверненні, у такому ж, як і при передачі його Абоненту.
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Підприємство:
3.1.1. Після підписання Сторонами Акту прийому-передачі зобов'язане
негайно передати зазначене в даному Договорі Обладнання.
3.1.2. Надає за замовленням Абонента консультативну, інформаційну та
іншу допомогу з питань користування Обладнанням.
3.1.3. За замовленням Абонента та за його рахунок проводить ремонт
Обладнання у випадках, якщо порушені гарантiйнi умови користування
Обладнанням.
3.1.4. Має право вимагати від Абонента своєчасної оплати за
користування Обладнанням.
3.1.5. Має право змінювати розмір орендної плати, попередивши
Абонента за 1 (один) місяць до моменту набуття таких змін, шляхом
розміщення відповідного попередження на персональній сторінці
абонента.
3.2. Абонент:
3.2.1. Зобов’язаний використовувати Обладнання за призначенням.
3.2.2. За свій рахунок проводити ремонт Обладнання, у випадках, якщо
порушені гарантiйнi умови користування Обладнанням.
3.2.3. Після закінчення терміну дії даного Договору або у випадку його
дострокового розірвання повертає Обладнання в належному стані за
пунктом 1.3. та в повній комплектації згідно пункту 1.5. даного Договору
по Акту прийому-передачі №2;
3.2.4. Зобов’язаний своєчасно вносити плату за користування
Обладнанням.
3.2.5. Зобов'язаний утримувати Обладнання в справному стані.
3.2.6. Зобов’язаний зберігати всі розрахункові документи протягом 3
(трьох) років з моменту здійснення відповідної оплати.
3.2.7. Дотримуватися належного режиму експлуатації та зберігання
Обладнання у відповідності до технічної документації.
3.2.8. Зобов'язаний не змінювати налаштування та/або програмне
забезпечення Обладнання.
3.2.9. Зобов'язаний негайно повернути обладнання у разі незгоди зі
зміною розміру плати за користування Обладнанням.
4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Після підписання Сторонами Акту прийому-передачі №1 Абонент
сплачує передоплату за перші 6 (шість) місяців. Ці кошти не підлягають
поверненню при достроковому розірванні договору.
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4.2. За користування Обладнанням Абонент щомісяця сплачує
орендну плату на користь Підприємства.
4.3. Розрахунки за оренду проводяться Абонентом шляхом
поповнення особового рахунку.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за даним
Договором винна Сторона несе відповідальність щодо чинного
законодавства України і зобов'язана відшкодувати іншій стороні всі
заподіяні таким невиконанням чи неналежним виконанням збитки.
5.2. У випадку знищення чи пошкодження Обладнання за виною
Абонента, внаслідок якого неможливо відновити роботу
обладнання, Абонент сплачує Підприємству штраф у розмірі 100
(ста) відсотків від вартості Обладнання, яка зазначена п. 1.4. цього
Договору. Після сплати штрафу право власності на Обладнання
переходить до Абонента.
5.3. У випадку нанесення суттєвих ушкоджень обладнанню (глибокі
подряпини, тріщини, злами, вм`ятини), які не впливають на
працездатність, Абонент сплачує Підприємству штраф у розмірі 10
(десяти) відсотків від вартості Обладнання, яка зазначена п. 1.4.
цього Договору.
5.4. У випадку пошкодження, знищення чи втрати окремих
складових частин Обладнання Абонент сплачує Підприємству штраф
у розмірі:
Маршрутизатор
75% від вартості обладнання
Блок живлення
20% від вартості обладнання
CD-диск
3% від вартості обладнання
Інструкція з експлуатації
3% від вартості обладнання
Кабель RJ-45
3% від вартості обладнання
Упаковка
3% від вартості обладнання
5.5. У випадку пошкодження або переклеювання стікера/пломби
гарантія на дане Обладнання анулюється.
5.6. Підприємство має право в односторонньому порядку змінювати
розмір штрафів попередивши Абонента за 1 (один) місяць, до
моменту набуття таких змін, шляхом розміщення відповідного
попередження на персональній сторінці абонента.
6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне
невиконання своїх зобов'язань за даним Договором, якщо таке
невиконання настало в результаті надзвичайних і невідворотних за
даних умов обставин, які не залежать від волі Сторін.
6.2. Випадками непереборної сили вважаються: збройні конфлікти,
мобілізація, страйки, епідемія, пожежа, вибухи, дорожні пригоди та
природні катастрофи, акти органів влади, які впливають на
виконання зобов’язань, та всі інші події, які суд визнає випадками
непереборної сили.
6.3. У випадку продовження обставин непереборної сили більше
двох місяців, Сторони зобов'язані зустрітися й обговорити
доцільність подальшого виконання ними умов даного Договору.
7. ОСОБЛИВІ УМОВИ
7.1. Інформація про Абонента може надаватись третім особам лише
у порядку визначеному законодавством України. В інших випадках
зазначена інформація може поширюватись лише за наявності
письмової згоди Абонента.
8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ НЕПОРОЗУМІНЬ
8.1. Усі непорозуміння і розбіжності, що виникають чи будуть
виникати між Сторонами в процесі виконання даного Договору,
будуть вирішуватися шляхом переговорів відповідно до чинного
законодавства України.
8.2. У випадку неможливості врегулювати спірне питання шляхом
переговорів, воно передається до вирішення суду, відповідно до
компетенції останнього.
9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Даний Договір вступає в силу з моменту його підписання
Сторонами і діє до повного виконання ними узятих на себе
зобов'язань.
9.2. Будь-які зміни і доповнення до даного Договору дійсні, за
умови, що вони зроблені в письмовій формі і підписані Сторонами
9.3. Питання, не урегульовані даним Договором, регламентуються
чинним законодавством України.
9.4. Даний Договір складено у двох примірниках (один для
Товариства, другий для Абонента), що мають однакову юридичну
силу.

ПІБ ____________________________________________
Паспорт серія ____ номер _________ дата ___________
Виданий________________________________________
Адреса _________________________________________

__________________________ /В.С. Любачевський/
м.п.

Телефон ________________________________________
Підпис__________________________

