Ліцензійний договір
публічної оферти
про надання права на використання програмного продукту
«Менеджер автосервісу»
м. Київ
16 січня 2020 року
1.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1
Цей документ являє собою пропозицію фізичної особи-підприємця Иванковича Михайла Володимировича,
який діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію Серія В00 № 275067 від 17.02.2003, дата запису:
15.12.2004, номер запису 2 067 017 0000 001942 та який є платником єдиного податку за 3-й групі, що його
надалі Правовласник або Ліцензіар укласти Договір на придбання Ліцензій на програмний продукт
«Менеджер автосервісу» (далі програмний продукт) на викладених нижче умовах.
1.2
У разі прийняття викладених нижче умов і оплати послуг, юридична особа, фізична особа-підприємець або
фізична особа (резиденти або нерезиденти), яке є кінцевим споживачем, яка провадить акцепт цієї оферти,
стає Користувачем (або Ліцензіатом) (акцепт оферти рівносильний укладенню договору на умовах,
викладених Офертой), а Ліцензіар і Ліцензіат, спільно іменовані Сторонами даного Ліцензійного Договору
публічної оферти (далі - Оферта або Договір).
2.
ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
2.1
«Твір» (далі «Програмне забезпечення» або «ПЗ») - програма для ЕОМ, відповідно термінам, розглянутим в
ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права», а саме: комп'ютерна програма - набір інструкцій у
вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи в будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для
зчитування комп'ютером, які приводять його в дію для досягнення певної мети або результату (це поняття
охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному або об'єктному кодах).
«Програмний продукт» - це комп'ютерна програма «Менеджер автосервісу», який є власністю Ліцензіара на
підставі свідоцтва про реєстрацію авторського права №25455, видане Державним департаментом
інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України 22.08.2008 року.
2.2
«Ліцензія» - не виняткове право на безстрокове або тимчасове користування Програмним Продуктом
Ліцензіатом і тільки за умовами, визначеними Ліцензійної угоди публічної оферти
2.3
«Ліцензійний ключ» - унікальний символьно-цифровий код, який існує в електронній формі і може бути
переданий Ліцензіату за допомогою електронної пошти або інших засобів зв'язку.
2.4
«Акцепт оферти» - повне і беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення дій та виконання умов
зазначених, в п.п. 4 і 14 Договору. Акцепт оферти створює Договір оферти.
2.5
«Договір» - договір між Ліцензіатом і Ліцензіаром на придбання Ліцензії на Програмний Продукт, полягає
шляхом акцепту оферти.
2.6
«Ліцензіат» - особа, яка здійснила Акцепт Оферти, метою якої є використання Ліцензії у власних або
комерційних цілях.
3.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1
Предметом Договору є платне надання Ліцензіаром Ліцензій Ліцензіату на використання програмного
продукту «Менеджер автосервісу».
3.2
Ліцензіат повністю погоджується з вартістю і умовами Договору фактом повної оплати вартості Ліцензій.
4.
ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ та ОПЛАТА ліцензій
4.1
Вартість Договору складається з вартості і умов придбання Ліцензій Ліцензіатом.
4.2
Вартість ліцензій і умови їх придбання опубліковані на сайті Ліцензіара www.esoft-auto.com (далі - Сайт).
4.3
Оплата за придбані Ліцензії здійснюється Ліцензіатом на підставі рахунку-акту, виставленого Ліцензіаром за
заявкою Ліцензіата в безготівковій формі відповідно до чинного законодавства України.
4.4
Видача Ліцензій здійснюється Ліцензіаром після оплати рахунку-акту шляхом надання Ліцензіату
реєстраційних кодів в терміни обумовлені Сторонами.
5.
ПРАВООБЛАДАННЯ
5.1
Правовласником на Програмний Продукт в рамках даного договору є Ліцензіар. Програмний продукт є
об'єктом авторського права і зареєстрований відповідно до законодавства України (свідоцтво про реєстрацію
авторського права на твір «Комп'ютерна програма «Менеджер автосервісу» № 25455 від 22.08.2008 р.
5.2
Всі умови, передбачені в Договорі, відносяться як до Програмного Продукту в цілому, так і до всіх його
компонентів окремо.
5.3
Виняткові права на Програмний Продукт (в тому числі, без обмеження, на будь-які включені графічні
зображення, фотографії, відео, тексти, додаткові програми, які супроводжують його друковані матеріали і
будь-які копії Програмного Продукту) належать Ліцензіару. Програмний продукт захищається міжнародними
нормами і нормами національного законодавства України про інтелектуальну власність.
6.
УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ
6.1
Ліцензіату, в рамках цієї угоди, надаються ліцензійні права на використання Програмного Продукту.
6.2
Копіювання, супроводжуючих Програмний Продукт, друкованих та електронних матеріалів забороняється.
6.3
Використання Програмного Продукту в порушення умов цього Договору визнається порушенням чинного
законодавства про авторські права і є достатньою підставою для позбавлення Ліцензіата наданих щодо
Програмного Продукту прав і Ліцензій.
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Ліцензіат приймає на себе всі зобов'язання за цим Договором при використанні як платною, так і демо-версії
Програмного Продукту.
Ліцензіар має право в будь-який час змінити текст цього Договору шляхом публікації його на Сайті www.esoftauto.com. Використання Ліцензіатом оновлень Програмного Продукту після публікації оновленого Договору
означає прийняття Ліцензіатом усіх без винятку умов зміненого Договору.
Ліцензіат зобов'язується не видаляти і модифікувати будь-яку іншу інформацію про авторські права в
програмному продукті.
ПОШИРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ
Поширення цього програмного продукт не допускається. Під поширенням Програмного Продукту розуміється
надання доступу третім особам до відтворення в будь-якій формі компонентів Програмного Продукту, в тому
числі мережевими та іншими способами, а також шляхом дарування, продажу, прокату, здавання під найм
або наданням у борг.
ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ
Ліцензіат зобов'язується не здійснювати самостійно і не дозволяти іншим фізичним або юридичним особам
здійснювати таку діяльність:
8.1.1.Дізассембліровать, декомпілювати програму, базу даних і інші компоненти Програмного Продукту.
8.1.2.Передавать права на використання Програмного Продукту третім особам.
Майнові та немайнові права інтелектуальної власності на всі програмні продукти та сервіси, які
використовуються в рамках цього Договору залишаються за Ліцензіаром та переходять до Ліцензіату
виключно в обсязі і на умовах цього Договору.
Права та обов'язки сторін
9.1 Ліцензіар зобов'язаний:
9.1.1.Надати Ліцензіатові Реєстраційні коди на ліцензії після оплати Ліцензіару вартость ліцензій на умовах,
зазначених в рахунку-акті.
9.1.2.Докласти всі необхідні розумні зусилля для усунення виявлених помилок у роботі Програмного Продукту
протягом терміну його дії, що визначається умовами даного договору.
Ліцензіат зобов'язаний:
9.2.1.Оплатити вартість Ліцензій на програмний продукт, відповідно до умов зазначених у рахунку-акті.
9.2.2.При встановленні Програмного Продукту на пристрій Ліцензіата підготувати пристрій для встановлення і
налаштування Програмного Продукту відповідно до технічних вимог, викладених на Сайті Ліцензіара. Всі
компоненти пристрою Ліцензіата повинні бути коректно налаштовані відповідно до вимог Ліцензіара.
9.2.3. Виконувати резервне копіювання бази даних (рекомендується щодня в кінці робочого дня) на зовнішні
носії інформації. Ліцензіар не несе відповідальності за втрату даних Ліцензіатом.
Ліцензіар має право:
9.3.1.В односторонньому порядку змінювати ціни на Програмний Продукт. Зміни публікуються на сайті
Ліцензіара www.esoft-auto.com і вступають в дію з наступного календарного дня в день їх опублікування.
9.3.2.Згадувати Ліцензіата, який користується Програмним продуктом, в рекламних цілях, в тому числі
розміщувати інформацію про нього на своєму сайті, в соціальних мережах, на конференціях, семінарах, у
пресі та в своєму портфоліо.
Ліцензіат має право до укладення договору і оплати ознайомитися з можливостями цього програмного
продукту наступними способами:
9.4.1. Використовуючи загальнодоступну демонстраційну версію програмного продукту;
9.4.2. Використовуючи відкриті джерела інформації на сайті www.esoft-auto.com, на каналі Ютуб за адресою
https://www.youtube.com/c/ПрограммадляСТОМенеджеравтосервиса, в фейсбуці за адресою
https://www.facebook.com/esoftauto та в інших соціальних мережах, статтях, відгуках про продукт третіх осіб.
ГАРАНТІЇ
Програмний Продукт поставляється «таким, яким він є». Ліцензіар не гарантує, що Програмний Продукт
відповідає очікуванням і уявленням Користувача, аналогам, стандартам.
Ліцензіар не несе будь-якої відповідальності за прямі або непрямі наслідки застосування або неможливості
застосування цей Програмний Продукт.
Ліцензіар не гарантує спільну роботу Програмного Продукта з програмним забезпеченням та обладнанням
третіх осіб.
Ліцензіар не дає ніяких прямих або непрямих гарантій за Договором і прямо відмовляється від будь-яких
гарантій або умов на відповідність Програмного Продукту і супутніх послуг конкретним цілям і очікуванням
Ліцензіата.
ОНОВЛЕННЯ
Оновлення Програмного Продукту, в яких усунуто виявлені помилки або реалізовані нові можливості, що
покращують роботу ПЗ, надаються Ліцензіату безкоштовно за його запитом.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
Відповідальність Ліцензіара в рамках зобов'язань за цим Договором, настає тільки при повній відсутності
заборгованості по оплаті з боку Ліцензіата.
Відповідальність за будь-які прямі або непрямі збитки (включаючи упущену вигоду, шкоди іміджу, втрату
конфіденційної інформації), пов'язані з використанням або неможливістю використання Програмного
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Продукту за цим Договором несе Ліцензіат, навіть в разі попереднього повідомлення про можливість такого
збитку або за будь-яким позовом третьої сторони .
Ліцензіар звільняється від виконання зобов'язань за цим Договором у разі невиконання Ліцензіатом умов
відображених в цьому Договорі, при цьому Ліцензіату не виплачуються ніякі компенсації.
Оплата вартості Ліцензій є підтвердженням акцепту публічної оферти, після чого, у разі відсутності порушень
умов Договору з боку Ліцензіара, грошові кошти, сплачені Ліцензіатом - не повертаються.
Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором,
якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору,
або якщо невиконання зобов'язань Сторонами за Договором стало наслідком подій надзвичайного характеру,
які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами. До обставин непереборної сили
відносяться події, на які Сторона не може впливати і за виникнення яких не несе відповідальності, в тому
числі: землетрус, повінь, інші стихійні лиха, пожежа, збої енергопостачання, що сталося не з вини сторін, дії і
акти органів влади, прийняті після укладення Договору і які роблять неможливим виконання зобов'язань,
встановлених Договором, та інші непередбачені обставини і непідконтрольні сторонам події та явища, але не
обмежуючись зазначеним.
ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
В разі виникнення суперечок між Сторонами, Сторони вживають всіх заходів до вирішення спорів шляхом
переговорів.
При неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, спір розглядається в судовому порядку за
відповідною підсудності відповідно до норм законодавства України.
В разі, якщо якесь із положень цього Договору виявиться недійсним в силу закону, воно буде вважатися
виключеним з цього Договору, а інші положення цього Договору збережуть силу.
АКЦЕПТ ДОГОВОРУ, МОМЕНТ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ, ЗМІНИ
Ліцензіат виконує Акцепт оферти шляхом оплати вартості Ліцензій відповідно до умов п.4 Договору.
Акцепт оферти Ліцензіатом створює Договір.
Договір набуває чинності з моменту акцепту (тобто з моменту зарахування грошових коштів на розрахунковий
рахунок Ліцензіара).
Ліцензіар залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти і /або відкликати Оферту в будь-який
момент на свій розсуд. У разі внесення Ліцензіаром змін в договір Оферти, такі зміни вступають в силу з
наступного календарного дня після їх опублікування на сайті www.esoft-auto.com.
АДРЕСА І РЕКВІЗИТИ ЛІЦЕНЗІАРА
Фізична особа-підприємець
Іванкович Михайло Володимирович
02218, м.Київ, вул.Райдужна, 41, к.41
ЄДРПОУ: 2786006550,
ІПН: 2786006550
IBAN: UA 12 300346 0000026008016978601
Р/р №26008016978601 (UAH) в відділенні Київське №37
ПАТ «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346,
04070, м.Київ, вул.Сагайдачного 22/1,
Тел. +38 (067) 505-87-21
E-mail: esoftcons@gmail.com
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Додаток №1 до Ліцензійної угоди публічної оферти
про надання права на використання програмного
продукту «Менеджер автосервісу»
від 16 січня 2020 року
ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (далі за текстом ПЗ) - комп'ютерна програма «Менеджер автосервісу». Свідоцтво
про реєстрацію авторського права № 25455 від 22.08.2008 р.
ЛІЦЕНЗІЯ - право на використання однієї одиниці ПЗ. За замовчуванням одна ліцензія включає в себе одну
РЕЄСТРАЦІЮ, що і складає суму вартості за одну ліцензію ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
РЕЄСТРАЦІЯ ПЗ - це частина (етап) програмного захисту ПЗ від несанкціонованого його розповсюдження, при
якій за допомогою запитуваного системою коду, Виконавцем генерується у відповідь РЕЄСТРАЦІЙНИЙ КОД,
після введення якого в програму, ПЗ стає працездатним і придатним до його експлуатації
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ КОД - код, який формується на основі ідентифікаційних даних центрального
процесора (CPU) комп'ютера під час запуску ПЗ. Реєстраційний код не змінюється до тих пір, поки ці дані залишаються
незмінними. Ідентифікаційні дані центрального процесора визначаються засобами операційної системи комп'ютера.
ПОМИЛКА ПЗ. помилкою вважається невиконання ПЗ будь-якої зі своїх документованих в Керівництві
користувача функцій. Помилка є виявленої, якщо вона може бути повторена (продемонстрована) на
копії ПЗ Розробника за версією, що збігається з версією Замовника, з використанням коректної бази даних
Замовника. База даних вважається коректною, якщо в ній не виявлено руйнувань, викликаних сторонніми діями:
ручне втручання, робота інших програм, модулів або Систем, отриманих не від Виконавця.
ПЗ, що поставляється, є об'єктом авторського права. Всі умови, обумовлені нижче, відносяться до ПЗ в цілому і
до всіх його компонентів.
Замовнику ця ліцензійна угода надає невиключні права на використання ПЗ і вони вважаються виданими
Виконавцем Замовнику з дати інсталяції ПЗ на компьютері (ах) Замовника.
Замовник може використовувати це ПЗ згідно його цільового призначення, за умови дотримання слідуючих
умов: а) Ліцензія надається на 1 (один) конкретний комп'ютер, умовний номер якого відповідає номеру центрального
процесора (CPU) комп'ютера і фіксується в ліцензійному свідоцтві або акті; б) Ніякі причини (поломка комп'ютера,
крадіжка, зміна власника і т.п.), що призвели до втрати центрального процесора (CPU) комп'ютера, не є підставою для
отримання додаткової безкоштовної ліцензії; в) Співробітники Замовника (кінцеві користувачі ПЗ) не можуть
займатися самі або допускати інших, займатися такою діяльністю: намагатися декомпілювати ПЗ; вносити будь-які
зміни в програмний код або структуру бази даних; вчиняти щодо ПЗ інші дії, що порушують українські та міжнародні
норми з авторського права та використанню програмних засобів.
ПЗ поставляється "таким, яке воно є". Розробник не несе відповідальності за прямі або непрямі збитки
(включаючи збитки від втрати прибутку, втрати робочої інформації і т.п.), які можуть виникнути внаслідок
використання або неможливості використання ПЗ.
Замовник, з метою забезпечення збереження інформації, повинен регулярно створювати резервні копії бази
даних і зберігати їх на знімному носії інформації. Розробник не несе відповідальності за збереження бази даних в разі
виходу з ладу жорсткого диска або інших причин технічної несправності комп'ютера (наприклад, аварійне
відключення електрики).
Розробник не надає жодних гарантій, неявних або інших, що ПЗ буде відповідати вимогам або очікуванням
Користувача, буде відповідати його цілям і задачам. Ніяке інше письмове або усна угода, надане Користувачеві, не
може розширити межі цієї гарантії.
В обов'язки Виконавця не входить навчання співробітників Замовника основам роботи на комп'ютері, з
операційними системами і т.п. Виконавець не несе відповідальності за збої в ПЗ, пов'язані з некоректним його
використанням через відсутність у користувачів необхідних навичок роботи на комп'ютері.
Розробник не несе відповідальності за роботу ПЗ, якщо на комп'ютері, де воно встановлено і працює,
виявлений комп'ютерний вірус будь якої руйнівної сили.
Розробник не несе відповідальності за збої в роботі сервера і локальної мережі Замовника.
Замовник зобов'язується регулярно (один раз в день рекомендується) створювати резервні копії бази даних на
знімні накопичувачі даних.
Розробник залишає за собою право при випуску нових версій ПЗ, вносити в нього будь-які зміни без
погодження з Користувачем.
Порушення цієї Ліцензійної Угоди є порушенням Законів України, а також міжнародних законів про охорону
інтелектуальної власності, і переслідується за Законом.
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