Договір користування №
число

місяць

рік

Київ
ТОВ «Фіронет» код ЄДРПОУ 39785351, в особі директора Крячека Владислава
Сергійовича, діючого на підставі статуту компанії, далі – Адміністратор та компанія
_______________________, особистий код ____________________, в особі директора
_____________________________________, що діє на підставі статуту підприємства, далі –
Користувач, склали цей договір про порядок і умови користування створеною базою даних і
додатковими послугами на web-сайті www.cargo.lt.
1. Предмет договору.
1.1. Підписавши цей договір, Користувач зобов'язується користуватися базою даних та
іншими запропонованими послугами на web-сторінці www.cargo.lt, а Адміністратор
погоджується надати таку можливість Користувачу в нижче установленому порядку
на нижче наведених умовах.
1.2. Користувач заявляє, що зобов'язується дотримуватись правил та інструкцій з
використання даної web-сторінки, розміщених на web-сторінці www.cargo.lt, умов
даного договору, і чинних правових актів, що регламентують поширення інформації
в інтернеті.
2. Обов'язки сторін.
2.1. Користувач зобов'язується:
2.1.1. Користуватись створеною базою даних www.cargo.lt для своїх потреб і
запевнити, що ім'я користувача (login) і пароль (password) не будуть передані у
використання третім особам, а також запевнити, що при використанні наданих
імені користувача та пароля, отримана інформація не буде передана, продана,
віддана або якось інакше розкрита для третіх осіб, як протягом терміну дії даного
договору, так і після його закінчення;
2.1.2. На web-сторінці www.cargo.lt розміщувати інформацію, яка тільки відповідає
дійсності та тільки таким чином, щоб не були порушені правові інтереси інших
осіб;
2.1.3. Розміщувати і знімати оголошення на web-сторінці www.cargo.lt,
дотримуючись правил користування web-сторінкою, розміщених на
www.cargo.lt;
2.1.4. Прийняти на себе всю відповідальність за завдану майнову та немайнову
шкоду у разі розміщення інформації, що не відповідає дійсності, або якогонебудь іншого порушення правових інтересів третіх осіб, та відшкодувати всі
пов'язані з цим збитки, як відносно Адміністратора, так і відносно третіх осіб;
2.1.5. Вчасно оплачувати надані Адміністратором рахунки;
2.1.6. Не зловживати можливостями, наданими www.cargo.lt; за допомогою
розміщення інформації не прагнути до необґрунтованого погіршення або
поліпшення рейтингів та ін. у інших користувачів www.cargo.lt.
2.2. Адміністратор зобов'язується:
2.2.1. Підписавши цей договір, протягом 2 робочих днів з дня підписання договору,
Адміністратор підтверджує ім'я Користувача (login) і пароль (password) або
відмовляє Користувачу в доступі;
2.2.2. Повідомляти Користувача про зміни у використанні послуг, що надаються
www.cargo.lt, за допомогою розміщення відповідних повідомлень на web
сторінці www.cargo.lt;
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2.2.3. Надати Користувачу можливість користуватися створеною базою даних на
web-сторінці www.cargo.lt – отримувати і розміщувати інформацію, що
стосується пропозицій вантажів, транспортних засобів, розміщувати і читати
інші оголошення, що стосуються всіх послуг у сфері транспорту і логістики, які
надані іншими користувачами www.cargo.lt, також оголошення, що стосуються
замовників, перевізників та водіїв, у чиїй надійності сумніваються інші
користувачі www.cargo.lt, також надати можливість за додаткову плату
користуватися додатковими послугами www.cargo.lt.
2.2.4. Надавати допомогу користувачам в робочі дні та в робочий час за телефоном
або електронною поштою, за допомогою оголошень на www.cargo.lt.
3. Порядок використання web-сторінки www.cargo.lt.
3.1. Основні вимоги до використання наявної бази даних на web-сторінці www.cargo.lt
встановлені в даному договорі і в правилах щодо використання web-сторінки
www.cargo.lt, розміщених на даній web-сторінці. Підписавши цей договір,
Користувач заявляє, що ознайомився з даними правилами і зобов'язується їх
дотримуватися. У тому випадку, якщо Адміністратор розмістить повідомлення про
зміну правил, Користувач зобов'язується ознайомитися із зміненими правилами і
дотримуватися їх таким же чином.
3.2. У випадку, якщо Адміністратор помітить, що Користувач не дотримується правил по
використанню web-сторінки, Адміністратор має право на обмеження прав
Користувача або на тимчасове призупинення наданих послуг без завчасного
попередження Користувача.
3.3. Ім'я користувача (login) і пароль (password), надані для Користувача, стосуються
конкретного робочого місця Користувача (комп'ютера). При бажанні скористатися
наданими йому ім'ям користувача і паролем з іншого робочого місця (комп'ютера),
Користувач зобов'язаний інформувати про це Адміністратора.
3.4. За додаткову плату Користувач має право на користування додатковими послугами
www.cargo.lt (відправлення смс-повідомлень з web-сторінки www.cargo.lt,
розміщення термінових оголошень на першій сторінці www.cargo.lt, отримання смсповідомлень про нові оголошення та ін.). Інформація про додаткові послуги і тарифи
на них розміщена на web-сторінці www.cargo.lt.
3.5. Доступ до www.cargo.lt можливий через мережу Інтернет протягом 24 годин.
Адміністратор залишає за собою право на короткий час (не більше одного робочого
дня) обмежити доступ до www.cargo.lt для всіх користувачів з метою оновлення
сторінки або їм подібних. Адміністратор не несе відповідальності за неможливість
використання www.cargo.lt, якщо це неможливо з вини постачальника доступу до
мережі Інтернет або самого Користувача.
3.6. Інформація, розміщена на web-сторінці www.cargo.lt, є доступною, якщо Користувач
користується комп'ютерною технікою, яка відповідає наступним вимогам: Internet
Explorer 10 та вище або Firefox 35.0.1 та вище, JavaScript.
4. Оплата.
4.1. Використання послуг та інформації, що надаються www.cargo.lt, є умовно
(тимчасово) безкоштовним.
4.2. Адміністратор має право всі або певні послуги www.cargo.lt зробити платними.
Оплата за розміщення оголошень (вантаж, транспортні засоби, інші, не заслуговуючі
довіру замовники, перевізники, водії) і перегляд оголошень, розміщених іншими
користувачами на web-сторінці www.cargo.lt оговорюється окремим додатком № 1 до
даного договору.
4.3. Після того, як буде оголошено про стягування плати, для Користувача на певний
строк виділяється обумовлена кількість робочих місць за дану плату.
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4.4. Додаткові послуги (відсилання смс-повідомлень з web-сторінки www.cargo.lt,
розміщення термінових оголошень на першій сторінці www.cargo.lt, отримання смсповідомлень про нові оголошення та ін.) не включені у вище зазначені ціни. Тарифи
на оплату додаткових послуг можна знайти на web-сторінці www.cargo.lt.
4.5. Користувач оплачує надані Адміністратором рахунки протягом 3 днів з дня їх
отримання. Рахунки надаються Користувачу електронною поштою.
4.6. Адміністратор має право в односторонньому порядку змінювати тарифи на оплату
послуг www.cargo.lt повідомивши про це користувача не пізніше 30 календарних
днів.
4.7. Адміністратор не має право в односторонньому порядку змінювати тарифи на оплату
послуг www.cargo.lt в період дії підписаних сторонами додатків до даного договору.
4.8. Адміністратор має право в односторонньому порядку змінити тариф за оплачений
період часу, якщо зміни, які відбулись, впливають на суму тарифу. Деякі з таких
факторів: збільшення кількості користувачів, передача Ім'я користувача (login) і
пароля (password) третім особам або порушення правил користування сайтом.
5. Відповідальність сторін.
5.1. Користувач несе відповідальність за відповідність дійсності розміщеної на webсторінці www.cargo.lt інформації та її зміст, за відповідне виконання інших своїх
зобов'язань, встановлених даним договором і правилами використання даної webсторінки.
5.2. Користувач бере на себе всю відповідальність за розміщення повідомлень з
використанням наданого йому Імені користувача (login) і пароля (password) та за
виконання зобов'язань, встановлених даним Договором та діючими правовими
актами.
5.3. Адміністратор несе відповідальність за відповідне виконання своїх зобов'язань,
встановлених даним Договором та діючими правовими актами.
5.4. Адміністратор не несе відповідальності за правильність і відповідність повідомлень,
розміщених самим Користувачем або іншими Користувачами www.cargo.lt, і не несе
відповідальності за наслідки, що виникли у Користувача через дії, виконані
www.cargo.lt внаслідок інформації, розміщеної самим користувачем або іншими
користувачами.
5.5. У разі прострочення встановленого в даному договорі терміну оплати, Адміністратор
має право стягнути з Користувача пеню в розмірі 0,02 відсотка від несплаченої суми
за кожний прострочений день.
5.6. Адміністратор має право без передчасного попередження Користувача призупинити
або перервати надання послуг, якщо Користувач не виконує свої зобов'язання,
встановлені даним договором (зловживає наданими йому правами, вчасно не оплачує
надані Адміністратором рахунки і т.д.). Якщо за користування послугами
www.cargo.lt встановлена певна плата, вона нараховується Користувачу також і за
строк, під час якого, надання послуг було призупинено з вини Користувача.
5.7. У тому випадку, якщо треті особи повідомляють про те, що інформація, розміщена на
web-сторінці www.cargo.lt, не відповідає дійсності або її зміст є образливим,
Користувач зобов'язаний не пізніше 2 днів з дня отримання повідомлення від
Адміністратора по електронній пошті, надати Адміністратору докази того, що
інформація відповідає дійсності і її зміст не є образливим, або ж перервати
розміщення цієї інформації на web-сторінці www.cargo.lt.
5.8. У разі отримання повідомлення про те, що конкретне оголошення порушує чинні
закони, умови даного договору або правила з використання даної web-сторінки,
Адміністратор має право перервати розміщення оголошення будь-якого користувача
на web-сторінці www.cargo.lt
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6. Інші умови.
6.1. Даний договір набуває чинності з зазначеного в ньому дня і є безстроковим.
6.2. Договір може бути перерваний у разі надання повідомлення про переривання
договору рекомендованим листом кожної зі сторін іншій стороні. Договір буде
вважатися перерваним після закінчення 30 днів з дня отримання повідомлення про
переривання договору, отриманого рекомендованим листом.
6.3. Договір вважається складеним відповідним чином у разі підписання сторонами 2
оригінальних примірників (кожної зі сторін – по одному) або у разі отримання від
Користувача підписаного примірника договору по факсу або електронною поштою.
6.4. Спори, що стосуються виконання даного договору, вирішуються в Суді Литовської
Республіки згідно з місцеперебуванням Адміністратора.
6.5. Користувач при підписанні даного договору у вигляді додатка до договору
зобов'язаний надати копію посвідчення про реєстрацію підприємства (фізична особа
– копію паспорта). В разі зміни інформації, зазначеної в вище наведених документах
або зміни нижче зазначених контактних даних, Користувач зобов'язаний відповідним
чином проінформувати Адміністратора у строк не пізніше 5 днів з дня зміни даних.
7.

Адреси і підписи сторін

ТОВ «Фіронет»
Код ЄДРПОУ 39785351
01103, м. Київ, бульв. Дружби Народів, 28В
р/р 26003483785
в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»
у м. КИЄВІ
МФО 380805
ІПН 397853526558
Директор Крячек В.С.
_____________________________

________________________________

(підпис)

(підпис)

М.П.

М.П.
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