ДОДАТКОВА УГОДА
до договору № _____ від ___________ 2021 р.
м. Київ

"___" _________ 2021 р.

, далі іменоване "Виконавець", в особі
, що діє на підставі Статуту, і
далі іменоване "Замовник", в особі
, що діє на підставі
, з іншого боку, уклали цю угоду про нижченаведене:

,

1. Виконавець надає віртуальний хостинг і забезпечує Замовника необхідними даними для його
управління в строк не пізніше 1 (одного) календарного дня з моменту отримання оплати від
Замовника.
2. Оплату Послуг Замовник здійснює протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту підписання цієї
додаткової угоди. Плата за Послуги здійснюється одноразово за весь термін дії Послуг.
3. Вартість Послуг визначається на підставі обраного Замовником Тарифного плану
" ____________________________________" і складає _____________ гривень ___ ПДВ.
4. Термін дії Послуги складає _________ місяців.
5. Після досягнення Замовником нульового балансу особового рахунку, Виконавець надсилає
Замовникові на реєстраційну електронну адресу повідомлення про необхідність оплати Послуг, що
надаються, і попередження про призупинення надання Послуг у разі неоплати.
6. При цьому Виконавець припиняє обслуговування Замовника, зберігаючи дані Замовника на сервері
протягом одного місяця.
7. Виконавець надає Замовникові акт прийняття-передавання виконаних робіт в 2-х примірниках
шляхом поштового відправлення.
8. Замовник протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання акту прийняття-передавання виконаних
робіт зобов'язаний направити Виконавцеві примірник підписаного акту або мотивовану відмову від
підписання акту.
9. У разі мотивованої відмови від підписання акту, сторонами протягом 3-х робочих днів складається
двосторонній акт з переліком необхідних доопрацювань і термінів їх виконання.
10. Замовник зобов'язується дотримуватися наступних обмежень:
а) об'єм вихідної пошти з одного акаунту не повинен перевищувати поріг в 500 листів за 24 години;
б) максимальне використання ресурсів сервера з одного хостинг акаунту не має перевищувати 5% від усіх
ресурсів сервера;
г) резервне копіювання одного акаунту здійснюється тільки при об'ємі даних до 10 ГБ і/або 100 тис інодів на
тарифних планах групи Standard і CMS, а також до 20 ГБ і/або 200 тис інодів на тарифних планах групи VIP.
У разі перевищення вказаних вище норм, Виконавець залишає за собою право запропонувати Замовникові
змінити поточний вид послуг, на інший, з більшими дозволеними серверними ресурсами.
У разі, якщо Замовник вирішив відмовитися від запропонованого переходу, таке рішення може розглядатися
Виконавцем, як рішення відмовитися від послуг, що надаються, в односторонньому порядку. В даному
випадку Сторони керуються пунктами Договору № ____ від ___________ 2021 р.
11. В усьому іншому, що не передбачене цією додатковою угодою, Сторони керуються умовами
Договору № ____ від ___________ 2021 р.
12. Ця додаткова угода складена в 2 (двох) екземплярах і є невід'ємною частиною Договору № ____ від
___________ 2021 р.

ВИКОНАВЕЦЬ
____________ ________________ ______________

ЗАМОВНИК
____________ ________________ ______________

