УГОДА № ______
про інформаційне абонентне обслуговування
 м.Львів			             			        		                     200___ р.  

Державне підприємство науково-телекомунікаційний центр "Українська академічна і
дослідницька мережа" Інституту фізики конденсованих систем НАН України, надалі "Уарнет", в
особі директора   Процикевича І.А., що діє на підставі Статуту і має Статус платника податку на прибуток на загальних підставах, з однієї сторони, та 
____________________________________________________________________________________,   надалі "Абонент", в особі _______________________________________________, що діє на підставі ________________, з іншої сторони, надалі "Сторони" уклали дану Угоду про наступне:

1. Уарнет надає Абоненту послуги інформаційного абонентського обслуговування щодо
доступу Абонента до науково-технічної та освітньої комп'ютерної мережі Уарнет та мережі
Інтернет через лінію безпосереднього зв'язку.
Абонент підключається до вузла мережі Уарнет за адресою: __________________________________.
2. Обов'язки Уарнету:
2.1. Надати  неперервний доступ Абоненту  до мереж Уарнет та Інтернет до вказаного в п.1 вузла. 
2.2. Визначати на основі своїх програмних засобів кількість Мегабайт отриманої та переданої Абонентом інформації (див. Додаток). 
2.3. Повернути Абоненту невикористані ним залишки будь-яких авансових платежів після
закінчення терміну надання послуг за винятком оплати за підключення.
2.4. Не збільшувати вартість послуг протягом періоду, за який Абонент здійснив авансову оплату. 
2.5. Обмежити термін попередньої оплати виділених бюджетних коштів на передбачені цілі до одного місяця.
3. Обов'язки Абонента:
3.1. Самостійно організувати та обслуговувати „останню милю” (підключення до технічного майданчика). 
3.2. Проводити  оплату згідно діючої Угоди. 
3.3. Надати необхідне для підключення обладнання (лінію БЗ, модеми, тощо).
3.4. Використовувати надані Уарнетом послуги тільки легальним чином.
3.5. Не надавати послуги Інтернет Третім особам. 
3.6. Самостійно контролювати свій фінансовий стан через сервіси, які надає Уарнет (наприклад, www.lline.uar.net, billing@uar.net, див. реєстраційну картку).
3.7. Абонент станом на 1 число кожного місяця підтримує авансову оплату на рівні або вище рівня місячної абонплати.
3.8. Абонент має підтримувати поточний стан свого рахунку не нижче мінімального. 
3.9. Вказувати номер Угоди в платіжному документі.
3.10. Застосовувати штрафні санкції не нижче облікової ставки НБУ у разі невикористання суб’єктами господарювання договірних зобов’язань протягом зазначеного терміну з дня отримання бюджетних коштів.
	4. Порядок здачі робіт:
4.1. Уарнет надсилає Абоненту до 15-го числа податкову накладну та  акт виконаних робіт за попередній місяць.
4.2. Абонент надсилає до 20-го числа поточного місяця підписаний Абонентом акт виконаних робіт за попередній місяць. Якщо протягом двадцяти днів після закінчення місяця Абонент не пред’явив у письмовому вигляді своїх претензій Уарнету, то послуги вважаються виконаними у повному об’ємі. Претензії надсилаються Уарнету рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто з відміткою про реєстрацією. 
5. Розрахунки.
5.1. Оплата послуг здійснюється в гривнях за цінами, вказаними в Додатку, що є невід'ємною частиною даної Угоди. Всі ціни включають податок на додану вартість (ПДВ).
5.2. Перед підключенням до мережі Абонент оплачує першу авансову оплату згідно Додатку. 
5.3. Поточні оплати Абонент проводить керуючись пунктом 3, на підставі електронних повідомлень.
5.4. Вартість зміни (перереєстрація) тарифних пакетів становить 6 грн. за кожен пакет, в т.ч. ПДВ. 
	6. Уарнет має право:
6.1. Надсилати технічні, фінансові та організаційні повідомлення на електронну адресу Абонента
______________________________________________________ . 
6.2. Відключити Абонента від обумовлених мереж при недотриманні Абонентом п.3 Угоди.
6.3. Змінювати ціни на послуги, попередивши Абонента про такі зміни не пізніше, ніж за один тиждень до їх введення надіславши попередження на адресу вказану в п. 6.1. Абонент не звільняється від оплати послуг, наданих Уарнетом, якщо з незалежних від оператора причин він не отримав цього повідомлення. 
6.4. Припинити надання послуг Абоненту у випадку:
  виникнення загрози безпеки функціонування мережі;
  розповсюдження інформації, принижуючої честь і гідність інших користувачів мережі;
   широке розповсюдження в мережі матеріалів рекламного або комерційного змісту, яке   здійснюється не за встановленими правилами розповсюдження комерційної інформації;
  порушення авторських прав на інформацію, представлену в мережі;
  навмисне нанесення збитків іншим особам;
 втручання в роботу інших користувачів мережі (наприклад, несанкціонований доступ до комп'ютерів і інформаційних джерел).
7. Абонент має право:
7.1. Змінювати типи під’єднання, запропонованих Уарнетом, з 1-го числа наступного місяця при укладенні відповідного Додатку не пізніше, ніж за три дні до початку наступного місяця. 
7.2. Призупинити дію Угоди з 1-го числа наступного місяця, письмово попередивши Уарнет не пізніше, ніж за три дні до початку наступного місяця.
8. Уарнет не несе відповідальності:
• за якість наданих послуг роботи каналу від точки підключення до Абонента („остання миля”);
• за несправності обладнання, яке йому не належить, але є складовою мережі;
• за якість роботи ліній зв'язку, наданих іншими установами;
• за зміст інформації, переданої чи прийнятої Абонентом через мережу;
• за збитки будь-якого характеру, що були спричинені Абоненту чи третій стороні під час роботи Абонента в мережі, в тому числі спричинені вірусною активністю.
9. Сторони звільняються від виконання зобов’язань даної  Угоди, якщо таке невиконання є наслідком непередбачених обставин, що виникли після укладення Угоди в результаті подій надзвичайного характеру (форс-мажор), яким Сторони не мали змоги запобігти. 
10. У разі виникнення суперечок, що до даної угоди, Сторони використають усі засоби для їх вирішення, шляхом переговорів. У випадку, коли Сторони не дійдуть згоди, всі спірні
питання будуть вирішуватись в господарському суді України.
11. Зміни та доповнення до даної Угоди здійснюються в письмовій формі. Всі
додатки є невід'ємною частиною Угоди. Дійсним вважати останній з підписаних додатків, який скасовує дію всіх попередніх.  
	12. Всі зміни і доповнення до цієї Угоди дійсні лише в тому випадку, якщо вони вчинені в письмовій формі та підписані вповноваженими представниками обох Сторін.
13. Дана   Угода   вступає   в   силу   з   моменту   її   підписання   Сторонами  і  діє  до       
31 грудня 2010 р. Якщо одна із Сторін не заявить письмово про розірвання Угоди за один місяць до закінчення її дії, то Угода автоматично продовжується на наступний  термін.
14. У випадку припинення дії Угоди відповідно до Акту прийому-передачі обладнання  повертається його власнику. 
15. Угода може бути розірвана достроково з ініціативи однієї із Сторін з письмовим попередженням не менше, ніж за 1 місяць. 
16. В разі розірвання Угоди Сторони зобов’язуються протягом 3-ох банківських днів, з моменту розірвання Угоди здійснити звірку взаєморозрахунків за Угодою, а також виконати необхідні розрахунки. 
17. Угода складена у двох примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу.
Юридичні адреси Сторін
                       УАРНЕТ:
Державне підприємство науково-телекомунікаційний
 центр  “Українська академічна і дослідницька мережа”   ІФКС НАН України  
79011, Львів, вул.Свєнціцького, 1	
тел./факс 76-84-05, 76-84-01
Р/р 2600601043800 Відділення № 4 у м.Львові   
ПЛФ ВАТ „Кредобанк”
МФО 325365 код за ЄДРПОУ 30275262
Свідоцтво 17828690          ІПН 302752613045   

Директор______________Процикевич І.А.
                                МП
                                    АБОНЕНТ: 










