
ДОГОВІР КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ 

НА ВИКОРИСТАННЯ І ПРОДАЖ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ 

м. ______                                                                                       «_____» __________ 20__ р. 

 _____________________________ в особі ______________________________, що діє на підставі 

______________________________, іменований надалі «Правоволоділець», з одного боку, і 

______________________________ в особі ____________________, що діє на підставі 

______________________________, іменований надалі «Користувач», з іншого боку, іменовані 

надалі «Сторони», уклали цей договір, надалі «Договір», про таке: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Користувач бере участь в роботі мережі «____________________» з надання комплексних 

послуг з автоматизації облікових і управлінських завдань на основі автоматизованих систем 

«____________________», здійснюючи допомогу у виборі програмного забезпечення, 

установку, настройку, впровадження, обслуговування, консультації, навчання користувачів 

програмних продуктів, а також продаж програмних продуктів «____________________». 

1.2. Правоволоділець для успішного здійснення цих функцій надає Користувачеві рекламну, 

методичну, інформаційну та технологічну підтримку, спеціальні знижки на придбану програмну 

продукцію і можливість використання фірмової символіки «____________________» в рекламі 

продуктів і робіт за даним Договором. Програмні продукти є об'єктом авторського права і 

охороняються законами України. Даний Договір дає право на поширення продуктів системи 

програм «____________________», за винятком продуктів, що вимагають особливої 

компетенції. 

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

2.1. Обов'язки Користувача: 

2.1.1. Надавати послуги з установки, налаштування та супроводу програмних продуктів системи 

«____________________», забезпечуючи при цьому гарантовану якість робіт. Вартість послуг 

визначається Користувачем самостійно, але не менше оголошеної Правоволодільцем вартості 

для Користувача. 

2.1.2. Здійснювати супровід програмних продуктів системи «____________________» 

відповідно до вимог Правоволодільця. 

2.1.3. Дотримуватися рекомендованих цін (Додаток № __ до Договору) при продажу кінцевим 

користувачам програмних продуктів системи «____________________». В ціну може бути 

включений довільний набір послуг. 

2.1.4. Підтримувати високу репутацію продуктів системи «____________________», при 

поширенні не ставити їх в гірше становище порівняно з програмними продуктами аналогічного 

призначення інших виробників. 

2.1.5. Здійснювати рекламу впроваджувальних послуг і продуктів системи 

«____________________», сприяти просуванню цих програмних продуктів. 

2.1.6. Вказувати в своїй рекламі з відповідної тематики приналежність до партнерської мережі 

«____________________». 

2.1.7. Інформувати Правоволодільця протягом ____ календарних днів про зміну своїх реквізитів, 

зазначених в Договорі, а також про будь-які рішення Користувача, що стосуються його 

ліквідації, реорганізації як юридичної особи, або про припинення діяльності в якості 

індивідуального підприємця. 

 


