ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ № CC-___-___
м. Київ

_________20___ року

_____________________, в подальшому – Замовник, в особі ________________, що діє на підставі
Статуту, з однієї сторони, і
Дочірнє підприємство “CCM”, в подальшому – Виконавець, в особі директора Ігоря Крикуна, який діє
на підставі Статуту, з другої сторони (разом в подальшому – Сторони), уклали цей Договір надання
послуг про наступне:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов’язується надати Замовнику рекламну послугу під умовною назвою «PLS Help» по
створенню 1 (однієї) ідеї реклами у вигляді стислого словесного опису та схематичного ескізу (скетчу)
(в подальшому – «Послуги») для товарів/послуг Замовника під знаком для товарів та послуг
«________» на умовах цього Договору та Умов надання Послуги «PLS Help», які розміщено на сайті
______ та є невід’ємною частиною цього Договору.
1.2. Замовник зобов’язується прийняти та оплатити Послугу, надану Виконавцем, на умовах згідно цього
Договору.
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Виконавець розпочинає надання Послуг тільки після направлення ним Замовнику підтвердження про
готовність надати Послуги по Брифу Замовника та одержання оплати Послуг від Замовника.
2.2. Замовник зобов’язаний впродовж 5 (п’яти) робочих днів від дня отримання Акту наданих послуг
підписати його або надати письмову мотивовану відмову від його підписання. Якщо протягом 5
(п’яти) робочих днів Виконавець не одержить підписаний Замовником Акт наданих послуг або
мотивовану відмову від прийняття Послуг, вони вважаються прийнятими з додержанням усіх умов
Договору. В цьому випадку на Акті наданих послуг робиться запис: "Зауважень від Замовника у
визначений термін не надійшло".
2.3. Замовник надає згоду на використання Виконавцем після виконання цього Договору створеної
Виконавцем ідеї рекламних матеріалів в некомерційних цілях (участь в конференціях, фестивалях
реклами, проведення презентацій, розміщення на веб-сайті Виконавця тощо). Замовник при
використанні результату Послуг за Договором зобов’язується вказувати в якості розробника ідеї групу
компаній Publicis Groupe Ukraine, персонал якої авторами ідеї.
2.4. Замовник зобов’язується докласти всіх зусиль для того, щоб втілювати за участю Виконавця ідею,
розроблену в результаті Послуги «PLS Help», в рекламний матеріал (на умовах окремого договору між
Сторонами).
3. СТРОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
3.1. Строки (період) надання Послуг Виконавцем Замовнику – 1 (один) робочий день з дати одержання
Виконавцем оплаченої Замовником вартості Послуг.
4. ЦІНА ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
4.1. Загальна вартість Послуг за цим Договором (ціна Договору) становить _________грн., крім того ПДВ
(20 %) –
__________грн., загальна вартість з урахуванням ПДВ складає ___________грн.
(_____________гривень).
4.2. Замовник зобов’язується оплатити Послуги Виконавця у безготівковій формі шляхом банківського
переказу в гривнях у порядку попередньої (авансової) оплати 100 % суми, вказаної у п.4.1. Договору,
протягом 1 (одного) робочого дня з дати одержання Замовником рахунку Виконавця.
4.3. Вказані у ст. 424 Цивільного кодексу України виключні майнові права інтелектуальної власності на
результати Послуг Виконавця переходять до Замовника після підписання Акту приймання-передачі
наданих послуг за цим Договором.
Вартість прав інтелектуальної власності входить у вартість послуг Виконавця.
Територія, на яку поширюються виключні майнові права інтелектуальної власності на
створені/розроблені рекламні матеріали, які переходять (відчужуються) до Замовника – територія
України.
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Строк, на який передаються виключні майнові права інтелектуальної власності на результат Послуг –
строк охорони прав інтелектуальної власності, передбачений чинним законодавством.
5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
5.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання обома сторонами і діє протягом 10 (десяти)
робочих днів, а в частині умов про права інтелектуальної власності - протягом усього строку охорони
прав інтелектуальної власності.
6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
6.1. Кожна із Сторін зобов’язується вжити всіх заходів для нерозголошення третім особам конфіденційної
інформації, наданої їй іншою Стороною за винятком випадків, передбачених чинним законодавством
України, на вимогу суду або інших уповноважених органів.
6.2. Підписуючи Договір представники Сторін підтверджують, що їх повідомлено про включення їх
персональних даних в базу персональних даних іншої Сторони з метою виконання Договору та
забезпечення правовідносин податкового, бухгалтерського обліку.
6.3. Цей Договір є Договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України, укладення
якого можливе лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого Виконавцем договору в
цілому (без внесення змін).
Цей Договір укладено українською мовою в 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, по
одному для кожної зі Сторін.
7. ЮРИДИЧНА АДРЕСА І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ЗАМОВНИК
______________________________________
Адреса:______________________________
р/р ___________________________________
в____________________________________
МФО _________________________________
ЄДРПОУ ____________________________
ІПН ________________________________
Має статус платника податку на прибуток на
загальних умовах

ВИКОНАВЕЦЬ
ДП “CCM”
Юридична адреса: 01133 Україна, Київ,
бул. Лесі Українки, 34
Пошт. адреса: 01601 Україна, Київ,
вул. Бульварно-Кудрявська, 24
ЄДРПОУ 31991251
№ 26007250006500
в ПАТ « УкрСиббанк»
МФО 351005
ІПН: 319912526551
Платник податку на прибуток на загальних
підставах

За Замовника:

За Виконавця:
Директор

_________________________

_________________ І. А. Крикун
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