ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ №
з розміщення посилання
м. Запоріжжя

«_____» ________________ 201 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОНЛАЙН БУКІНГ», іменоване надалі «Замовник», в
особі Директора Токарева Миколи Анатолійовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
_________________________________________________________________________, іменоване надалі
«Виконавець», в особі директора ____________________________________________________, який
(а) діє на підставі ______________________, з іншої сторони, в подальшому разом іменуються
"Сторони", а кожна окремо - "Сторона", уклали даний Договір про нижченаведене.
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Партнерське посилання – гіпертекстове посилання на Сайті Виконавця, що містить вказівку на Сайт
Замовника, при активізації якої здійснюється перехід з Сайту Виконавця на Сайт Замовника.
Замовлення – оплачене Клієнтом авіаційне перевезення, яке було оформлене на Сайті Замовника.
Сайт Замовника – веб-сайт, що належить ТОВ «ОНЛАЙН БУКІНГ», має адресу у мережі Інтернет, та
який оформлений у вигляді сукупності взаємопов'язаних гіпертекстових документів, поміщених на
комп'ютер, підключений до мережі Інтернет, і містять текст, графічні зображення, гіпертекстові
посилання, а також доступний для перегляду необмеженій кількості відвідувачів.
Клієнт – відвідувач Сайту Виконавця, що перейшов по Партнерському посиланню і здійснив
замовлення на Сайті Замовника.
Сайт Виконавця – веб-сайт, що належить _____________________________________________, має
адресу у мережі Інтернет, та який оформлений у вигляді сукупності взаємопов'язаних гіпертекстових
документів, поміщених на комп'ютер, підключений до мережі Інтернет, і містять текст, графічні
зображення, гіпертекстові посилання, а також доступний для перегляду необмеженій кількості
відвідувачів.
Послуга з продажу авіаційного перевезення онлайн – послуга з продажу авіаційних перевезень,
реалізація яких здійснюється через Сайт Замовника в режимі онлайн.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується за винагороду розмістити на Сайті Виконавця
Партнерське посилання на Сайт Замовника з метою організації онлайн бронювання авіаційних
перевезень Клієнтами. Партнерське посилання надається Виконавцю Замовником і є індивідуальним.
2.2. Партнерське посилання повинне містити ідентифікатор Сайту Замовника.
2.3. Усі права інтелектуальної власності на об'єкти (у тому числі результати творчості) щодо послуги з
продажу авіаційних перевезень онлайн, належать Замовнику.
2.4. Для виконання цього Договору Замовник надає Виконавцю право розміщувати на Сайті
Виконавця інформацію про Замовника, про Послугу з продажу авіаційного перевезення онлайн,
вказувати інформацію про Послугу з продажу авіаційного перевезення онлайн в рекламній продукції
Виконавця.
2.5. Замовник має право на Сайті Замовника розміщувати інформацію про наявність партнерських
відносин з Виконавцем (розміщувати логотип Виконавця, вказувати інформацію про Виконавця в
розділі «Партнери» на Сайті Замовника і ін.).
2.6. Партнерське посилання, адреси Сайтів Сторін визначені в Додатку № 1 до даного Договору.
3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Виконавець зобов'язується:
3.1.1. відповідно до умов даного Договору розмістити на Сайті Виконавця Партнерське посилання на
Сайт Замовника;
3.1.2. дотримуватися прав інтелектуальної власності Замовника;
3.1.3. надавати можливість Клієнтам здійснювати перехід на Сайт Замовника по Партнерському
посиланню і оформляти Замовлення на Сайті Замовника;
3.1.4. у разі розірвання даного Договору протягом 3 (трьох) календарних днів видалити Партнерське
посилання на Сайт Замовника;
3.1.5. не передавати право на розміщення Партнерського посилання на Сайт Замовника третім особам;
3.1.6. не надавати гарантії від імені Замовника;
3.1.7. здійснити оплату за підключення Партнерського посилання на Сайт Замовника, як зазначено в п.
4.8 даного Договору.
3.3. Замовник зобов'язується:
3.3.1. здійснити підключення Партнерського посилання на Сайт Замовника не пізніше 3-х (трьох)
робочих днів після отримання плати, як зазначено в п. 4.8. даного Договору;

3.3.2. забезпечувати Клієнту, що перейшов по Партнерському посиланню з Сайту Виконавця,
процедуру оформлення Замовлення, прийом оплати за Замовлення, можливість оформлення
повернення невикористаного перевезення;
3.3.3. повідомляти Виконавця один раз на місяць не пізніше 10-ти (десяти) банківських днів по
закінченню звітного місяця за допомогою електронної пошти про кількість здійснених Замовлень
Клієнтами, що перейшли по Партнерському посиланню з Сайта Виконавця, і належну Виконавцю
винагороду;
3.3.4. виплачувати Виконавцю винагороду в порядку та розмірах, передбачених Договором;
3.3.5. протягом 5 (п'ять) робочих днів з моменту отримання від Виконавця акту здачі-приймання
наданих послуг (Додаток № 2), підписати такий акт або направити Виконавцеві мотивовану відмову
від підписання.
4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Замовник зобов'язується один раз на місяць виплачувати Виконавцю винагороду за попередній
звітний місяць у такому розмірі:
30,00 (тридцять) гривень за кожне оформлене замовлення Клієнтів, що перейшли по Партнерському
посиланню з Сайта Виконавця на Сайт Замовника в межах одного пошуку;
4.2. Виплата винагороди здійснюється Замовником згідно рахунку-фактури Виконавця, виставленого
за формою згідно Додатку №3 до даного Договору, не пізніше 5-ти (пяти) банківських днів з дати
виставлення рахунку-фактури.
Виконавець виставляє рахунок-фактуру після підписання Сторонами акту здачі-приймання наданих
послуг.
4.3. Зобов'язання Замовника з виплати винагороди вважаються виконаними з моменту списання
грошових коштів з рахунку Замовника на рахунок Виконавця.
4.4. У разі відмови Клієнта від перевезення і оформлення повернення невикористаного перевезення,
винагорода Виконавця не підлягає поверненню Замовнику.
4.5. Виконавець може отримати звіт про кількість здійснених Замовлень Клієнтами, що перейшли по
Партнерському посиланню з Сайта Виконавця, і належну Виконавцю винагороду, на сайті
tripway.com під персональним логіном, який зазначено в Додатку № 1 до даного Договору.
4.6. Виплата винагороди здійснюється Замовником у національній валюті України - гривні.
4.7. Загальна сума даного Договору складається з загальної суми винагороди, що зазначається у
відповідних рахунках-фактурах Виконавця за період дії даного Договору.
4.8. За підключення Партнерського посилання на Сайті Виконавця, останній сплачує Замовнику
одноразову плату в сумі 199,00 грн. Оплата здійснюється не пізніше 5-ти (пяти) банківських днів з
дати підписання даного Договору.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. За невиконання або неналежне виконання сторонами своїх обов'язків за цим Договором сторони
несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України, в тому числі кожна сторона
зобов'язується компенсувати іншій стороні документально підтверджені завдані збитки.
5.2. Замовник не несе відповідальності за дії авіаперевізників, включаючи, але не обмежуючись,
Замовник: не несе відповідальності за дії авіаперевізників, зміни в розкладі, передачу пасажира для
перевезення іншому перевізникові, зміну або відміну тарифів, що діють, відміну рейсів, затримку
рейсів, не забезпечення стиковок в маршруті Клієнта при перевезенні різними видами транспорту,
втрату багажу або особистих речей пасажирів.
5.3. Замовник не несе відповідальності в разі невиконання або неналежного виконання умов цього
Договору, як зі свого боку, так і з боку авіаперевізників, що виникло внаслідок невірогідності,
недостатності і невчасності відомостей і документів, представлених Клієнтом для оформлення
перевізних документів, а також в разі ненадходження платежу від Клієнта.
5.4. Замовник не несе відповідальності за збої в роботі електронних систем Виконавця і Клієнта, а так
само платіжних систем і глобальних систем бронювання.
5.5. Замовник не несе відповідальності за правильне і своєчасне оформлення виїзних і в'їзних
документів, потрібних для проїзду по маршруту Клієнта.
6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
6.1. Даний Договір вступає в силу з дня підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2017р.
6.2. Якщо жодна із сторін не заявила про припинення дії договору за 30 днів до його закінчення, дія
Договору автоматично подовжується на наступний календарний рік.
6.3. Даний Договір може бути розірваний за ініціативою однієї зі Сторін. Сторона, яка ініціює
розірвання, направляє за 30 (тридцять) календарних днів до бажаної дати розірвання іншій Стороні
повідомлення про розірвання Договору.
6.4. В разі розірвання даного Договору Виконавець зобов'язаний видалити Партнерське посилання на
Сайт Замовника у термін, передбачений п. 3.1.4. даного Договору, а Замовник - перерахувати
Виконавцю винагороду, яка належить Виконавцю.

6.5. Договір підлягає розірванню, в разі закриття сайту однієї зі Сторін. Сторона, яка закриває сайт,
зобов'язана повідомити іншу Сторону, за 10 (десять) днів до дати закриття свого Сайту.
6.6. Будь-які зміни й доповнення до даного Договору дійсні, за умови, якщо вони зроблені в письмовій
формі й підписані уповноваженими на те представниками Сторін.
7. ФОРС- МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим
Договором, якщо воно є наслідком обставин непереборної сили (дія сил природи, політичного або
техногенного характеру, воєнні дії або війна, введення надзвичайного положення, прийняття
державними органами актів, що прямо забороняють або створюють умови для порушення зобов'язань
Сторін), які Сторони не могли передбачити, що не залежать від їхньої волі і якщо дані обставини
безпосередньо вплинули на виконання зобов'язань за даним Договором, або якщо стався злом або
блокування функціонування сайту або сервера зловмисниками ("хакерами"). При цьому строк
виконання зобов'язань за цим Договором продовжується відповідно на строк, протягом якого діяли
такі обставини.
7.2. При настанні обставин, вказаних в п.7.1 даного Договору, кожна із Сторін повинна без зволікання
сповістити про них письмово іншу Сторону протягом 5 робочих днів. Сповіщення повинне містити
дані про характер обставин, а також офіційні документи, що засвідчують наявність цих обставин і, по
можливості, дають оцінку їх впливу на можливість виконання Стороною своїх зобов'язань за цим
Договором. Обставини непереборної сили мають бути засвідчені уповноваженим органом чи Торговопромисловою палатою України.
7.3. Якщо Сторона не надішле або несвоєчасно надішле сповіщення, передбачене в п.7.2 даного
Договору, то вона зобов'язана відшкодувати другій Стороні документально підтверджені збитки, які
були нею понесені.
7.4. У випадках настання обставин, передбачених в п.7.1 даного Договору, термін виконання
Стороною зобов'язань за даним Договором відстрочується пропорційно часу, впродовж якого діють
ці обставини і їх наслідки.
7.5. Якщо обставини, перераховані в п.7.1 даного Договору, настали і їх наслідки продовжують діяти
більше двох місяців, Сторони проводять додаткові переговори для виявлення прийнятних
альтернативних способів виконання цього Договору.
8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
8.1. Умови даного Договору та всі його додатки є конфіденційними та не підлягають передачі третім
особам без письмового погодження з іншою Стороною за даним Договором. Виключення складають
прямі норми законодавства України, що зобов'язують надавати таку інформацію із запитів органів
влади й правоохоронних органів.
8.2. Сторони вживають усіх необхідних заходів для того, щоб їх співробітники, агенти, треті особи,
правонаступники без попередньої згоди іншої Сторони за цим Договором не інформували третіх осіб
про деталі даного Договору й додатків до нього.
8.3. У випадку несанкціонованого розголошення інформації з умов даного Договору, винна Сторона
зобов'язується відшкодувати документально підтверджені збитки іншій Стороні, заподіяні таким
порушенням.
9. ІНШІ УМОВИ
9.1. Сторони зобов'язані сповіщати (направляти документи) одна одній про будь-які зміни юридичних
і розрахункових реквізитів, зміні права підпису, реорганізації, банкрутства, ліквідації й ін., не пізніше
5-ти робочих днів з моменту настання зазначених змін. А якщо такі відомості не будуть надані вчасно,
Сторона, що не була належним чином сповіщена про такі зміни, не несе відповідальності за збитки,
заподіяні внаслідок несвоєчасного інформування.
9.2. Сторони погодили, що у відповідності до п.3 ст. 207 Цивільного кодексу України Сторони
домовились, що для підписання Актів, рахунків-фактур, в рамках виконання умов цього Договору
ними може використовуватись факсимільне відтворення підпису уповноваженої особи кожної із
Сторін. Зразки аналогів власноручних підписів уповноважених осіб Сторін нижче:
Від Замовника

Від Виконавця

9.3. Сторони визнають юридичну чинність і обов'язковість для себе документів, переданих по
погодженим між Сторонами засобам зв'язку у випадку, якщо оригінали таких документів будуть по
можливості надані Стороні якнайшвидше.
9.4. Сторони погодилися, що всі повідомлення, передбачені цим Договором, можуть направлятися
іншій стороні електронною поштою на адреси, зазначені в даному Договорі. Сторона, яка отримала
повідомлення, зобов'язується направити підтвердження про його отримання. У разі відсутності реакції

іншої Сторони на відправлене повідомлення протягом 5-ти календарних днів, повідомлення
вважається отриманим іншою стороною.
9.5. Претензійний порядок розгляду суперечок обов'язковий. Сторона, що одержала претензію,
зобов'язана протягом 30 календарних днів з моменту одержання претензії, дати обґрунтовану
відповідь. У випадку, якщо відповідь на претензію не отримана, претензійний порядок вважається
дотриманим, якщо Сторона, що направила претензію, надасть доказ одержання претензії.
9.6. Суперечки з питань, що виникають із виконанням даного Договору, підлягають розгляду в
Господарському суді відповідно до норм матеріального й процесуального права України.
9.7. Сторони встановили, що підписання даного Договору, усіх доповнень і додатків до нього не
допускається за допомогою засобів факсимільного відтворення підпису керівників Сторін.
9.8. Замовник є платником єдиного податку.
9.9. Виконавець є платником ____________________________________________________ .
10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
10.1. У всьому іншому, що не передбачене даним Договором, Сторони керуються чинним
законодавством України.
10.2. Після підписання цього Договору всі попередні договори, листування, переговори тощо з питань,
що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.
10.3. Даний Договір складений у двох примірниках українською мовою, кожен з яких має однакову
юридичну чинність, по одному примірнику для кожної зі Сторін.
11. РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
ВИКОНАВЕЦЬ
Місцезнаходження:
Поштова адреса:
тел. +38(_____)________-______-______
e-mail:
ІПН №
Свідоцтво платника ПДВ №
ЄДРПОУ
р/р:
МФО:

ЗАМОВНИК
ТОВ «ОНЛАЙН БУКІНГ»
Місцезнаходження: 69002, м.Запоріжжя, вул. Грязнова 45,
прим.111
Поштова адреса: 69002, м.Запоріжжя, вул. Грязнова 45,
прим.111
тел.: +38 (061) 707 97 65
e-mail: info@tripway.com

ЄДРПОУ 38191054
п/р 26000055703667
в ПАТ «ПриватБанк», м. Київ
МФО 313399

Від Виконавця

Від Замовника

_____________________

Директор

___________________/_________________________
___________________ М.А.Токарев
м.п.
м.п.

Додаток № 1
до Договору про надання послуг №__________________
від «_____» ________________ 201 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОНЛАЙН БУКІНГ», іменоване надалі «Замовник», в
особі Директора Токарева Миколи Анатолійовича, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони,
та_________________________________________________________________
іменоване
надалі
«Виконавець», в особі директора ________________________________________________________,
який діє на підставі _____________, з іншої сторони, встановили що:
Сайт Замовника має наступну адресу в мережі Інтернет:
www.tripway.com

Сайт Виконавця має наступну адресу в мережі Інтернет:

Партнерське посилання на Сайт Замовника для розміщення на Сайті Виконавця:

Персональний логін Виконавця на Сайт Замовника (п. 4.5. Договору):

Від Виконавця

Від Замовника

________________________

Директор

____________

____________________________
М.А.Токарев
м.п.

м.п.

/

Додаток № 2
до Договору про надання послуг №__________________
від «_____» ________________ 201 р.

АКТ ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ РОБІТ (НАДАННЯ ПОСЛУГ) №_____
до Договору про надання послуг N

від «_____» _________201 р.

м.______________

«_____» _________201 р.

Ми, що нижче підписалися, представник Замовника Товариство з обмеженою відповідальністю
«ОНЛАЙН БУКІНГ» в особі директора Токарева М.А., з одного боку, і представник
Виконавця____________ _______________________, з іншого боку, склали цей акт про те, що згідно із
до Договором про надання послуг N
від «_____» _________201 р. у __________ місяці 2017р.,
Виконавцем були виконані наступні роботи (надані послуги):
Послуга

Кількість замовлень
(шт.)

Винагорода за одне
замовлення (грн.)

Винагорода за
загальну кількість
замовлень (грн.)

Розміщення
Партнерського
посилання
на
сайті,
Замовника
____________________
(зазначити місяць, рік)

Винагорода за загальну кількість замовлень, ____________________ (зазначити місяць, рік) склала
_____________ грн. (_________________грн.00 копійок).
Замовник претензій до виконаних робіт (наданих послуг) не має.
ВИКОНАВЕЦЬ

ЗАМОВНИК

_____________________________

ТОВ «ОНЛАЙН БУКІНГ»

_____________________________

_______________________

Директор ______________
М. П.

Директор Токарев М.А.

__.__.201

М. П.

__.__.201

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Від Виконавця

Від Замовника
Директор

/
________________________
__________________м.п.____________________

м.п.

М.А.Токарев

____
Додаток № 3
до Договору про надання послуг №__________________
від «_____» ________________ 201 р.
Виконавець

Замовник

__________________________________________________________________________
ЄДРПОУ__________________________________________________________________
Р/р_______________________________________________________________________
в______________________________________МФО______________________________
ІПН____________________________Свідоцтво_________________________________
Адреса____________________________________________________________________
___________________________________________тел____________________________
Товариство з обмеженою відповідальністю «ОНЛАЙН БУКІНГ»

Рахунок-фактура №_________
від "_____"_______________20_____р.

№

1

Найменування

________________
Винагорода,
_______________
(зазначити місяць, рік)

Од. вим.

Кількість
замовлень

Ціна без ПДВ

Сума без ПДВ

послуга

Сума без ПДВ
ПДВ
Всього з ПДВ
Всього на суму
______________________________________________________________грн________коп
в т.ч. ПДВ
_____________________________
Виписав(ла)

________________________

Від Виконавця

Від Замовника

________________________

Директор

___________________/_________________

_______________________
М.А.Токарев
м.п.

м.п.

