ДОГОВІР про надання послуг «Розумне налаштування» № 51-РН-2016
22 квітня 2016 року
Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКТА СЕРВІС» (далі – Сервіс-провайдер) в особі
Директора Ясь Ірини Олексіївни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та особа, що приєдналась
до даного Договору (далі – Клієнт), з іншої сторони, які надалі при спільному згадуванні іменуються як
Сторони, а кожен окремо – як Сторона, уклали цей договір про надання послуг (далі – Договір) про
таке:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. У цьому договорі терміни вживаються у такому значенні:
1.1.1. Сервіс-провайдер: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКТА СЕРВІС»,
ідентифікаційний код юридичної особи 37415931.
1.1.2. Обладнання: смартфони, персональні комп’ютери, телевізори, планшети, ноутбуки,
нетбуки, які придбані Клієнтом у торговельній мережі Магазину.
1.1.3. Послуги «Розумне налаштування», Послуги: набір послуг з налаштування роботи
обладнання Клієнта, що надаються Сервіс-провайдером відповідно до обраного Пакету Послуг з
відповідним наповненням таких послуг, детально визначеним у Додатку №1 до Договору.
1.1.4. Пакет Послуг: перелік дій, визначених в Додатку №1 до Договору, які вчиняються Сервіспровайдером по відношенню до Обладнання Клієнта після його приєднання до даного Договору.
1.1.5. Магазин: торгівельна мережа Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕПІЦЕНТР К».
1.2. За даним Договором Сервіс-провайдер зобов’язується забезпечити Клієнту надання Послуг
«Розумне налаштування» у порядку та на умовах, передбачених даним Договором.
1.3. Послуги надаються Клієнту:
1.3.1.
щодо нового Обладнання, придбаного у Магазині;
1.3.2.
щодо Обладнання, придбаного Клієнтом раніше, незалежно від місця його придбання за
умови, що вік Обладнання не перевищує 3 (три) роки починаючи від дати його виробництва, та технічні
параметри Обладнання дозволяють встановити та використовувати Послуги.
1.4. Даний Договір є договором приєднання відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України.
Клієнт приєднується до даного Договору шляхом оплати ціни Послуг «Розумне налаштування», що
свідчить про повне та безумовне прийняття (акцепт) Клієнтом усіх умов даного Договору.
1.5. Клієнту надається можливість приєднатися до даного Договору при придбанні Обладнання у
торговельній мережі Магазину. Ознайомитись з умовами Договору Клієнт може на офіційному веб-сайті
Сервіс-провайдера www.ektaservice.ua. Представники Сервіс-провайдера перед прийняттям Клієнтом
рішення про приєднання до даного Договору надають Клієнту усю необхідну інформацію про Послуги
та відповідають на усі питання Клієнта стосовно Послуг.
2. ПОРЯДОК ТА МІСЦЕ НАДАННЯ ПОСЛУГ
2.1. Сервіс-провайдер має право надавати Послуги особисто або шляхом залучення для надання
Послуг третіх осіб, при цьому Сервіс-провайдер залишається відповідальним за належне надання
Послуг Клієнту за даним Договором.
2.2. Сервіс-провайдер надає Послуги, передбачені умовами цього Договору, на підставі
волевиявлення Клієнта про бажання отримати Послуги та після повної оплати їх ціни відповідно до
обраного Пакету Послуг згідно Додатку №1 до Договору.
2.3. Після того, як Клієнт виявив бажання придбати Послуги, він сплачує повну ціну Послуг у
розмірі, встановленому у розділі 3 Договору, відповідно до обраного Пакету Послуг. Після оплати ціни
Послуг Клієнт отримує від представника Сервіс-провайдера флаєр, в якому міститься інформація про
придбаний Пакет Послуг. Флаєр є довідково-інформаційним матеріалом та не є Договором або додатком
до Договору. При виявленні розбіжностей між інформацією, що міститься у флаєрі та у даному
Договорі, слід керуватися даним Договором.
2.4. Після приєднання Клієнта до даного Договору шляхом оплати ціни Послуг Сервіспровайдер приступає до надання Послуг «Розумне налаштування».
2.5. Послуги надаються після їх оплати безпосередньо у приміщенні Магазину.
2.6. Усю необхідну додаткову інформацію, щодо реалізації своїх прав за даним Договором
Клієнт може отримати на сайті Сервіс-провайдера www.ektaservice.ua або за номером телефону Гарячої
лінії 0-800-505-122.
2.7. Сервіс-провайдер несе відповідальність за належне та своєчасне надання Послуг за даним
Договором. Усі претензії та вимоги щодо надання Послуг повинні направлятися Клієнтом на поштову
адресу Сервіс-провайдера, вказану у даному Договорі.
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3. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1. Ціна Послуг Сервіс-провайдера за даним Договором залежить від ціни обраного Клієнтом
Пакету Послуг та визначається Додатком № 1 до цього Договору.
3.2. Ціна Послуг Сервіс-провайдера сплачується Клієнтом в касах торговельної мережі Магазину.
3.3. Даний Договір набуває чинності та вважається укладеним після приєднання Клієнта до цього
Договору шляхом оплати Клієнтом ціни Послуг Сервіс-провайдера у повному обсязі у порядку,
встановленому даним Договором.
3.4. Оплата Послуг Сервіс-провайдера за даним Договором здійснюється у національній валюті
України – гривні.
3.5. Грошові кошти, сплачені Клієнтом за Послуги Сервіс-провайдера, перераховуються
Магазином Сервіс-провайдеру у строки та у порядку, визначених у чинних договорах між Магазином та
Сервіс-провайдером.
4. ІДЕНТИФІКАЦІЯ КЛІЄНТА ТА ЙОГО ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ
4.1. Після приєднання Клієнта до цього Договору в базі Сервіс-провайдера створюється
унікальний індивідуальний номер (надалі – ID), за яким у майбутньому ідентифікується Клієнт, на якого
розповсюджується дія даного Договору.
5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
5.1. Термін дії Договору починається з моменту його укладення та триває до моменту
налаштування всіх складових, які входять до обраного Клієнтом Пакету Послуг.
5.2. Одностороння відмова Клієнта від даного Договору можлива виключно у випадку, якщо
Послуги фактично не були надані Сервіс-провайдером, а також у випадку технічної неможливості
використання Послуг на Обладнанні Клієнта, зокрема у випадку недостатньої пропускної здатності
інтернет-каналу. У випадку такої односторонньої відмови від цього Договору Клієнт має право на
повернення вартості Послуг Сервіс-провайдера, сплачених за даним Договором, шляхом звернення до
Сервіс-провайдера за номером телефону Гарячої лінії 0-800-505-122 для розірвання Договору та
отримання 100% від ціни сплачених Послуг. Зразок відповідної заяви про повернення грошових коштів
міститься у Додатку № 3 до Договору.
5.3. Після закінчення терміну дії даного Договору Договір вважаться припиненим.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. Цей Договір підлягає регулюванню та тлумачиться відповідно до чинного законодавства
України.
6.2. Будь-які спори та розбіжності, що прямо або опосередковано стосуються чи випливають з
цього Договору, Сторони можуть вирішувати шляхом переговорів.
6.3. Будь-який спір, що виникає відносно цього Договору та/або у зв’язку з ним, і не може бути
вирішений Сторонами шляхом переговорів, підлягає передачі на розгляд і остаточне вирішення до
органів судової влади України у порядку підсудності, встановленої чинним законодавством України.
7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за
цим Договором, якщо вказане невиконання є наслідком обставин непереборної сили чи випадку, які
перебували поза волею і контролем Сторін (пожежа, стихійне лихо, епідемії, війни, військові операції
будь-якого характеру, блокади, страйк тощо) (далі – форс-мажорні обставини).
7.2. Якщо вищевказані форс-мажорні обставини тривають більше 40 (сорока) календарних днів,
кожна із Сторін вправі припинити подальше виконання своїх зобов'язань по цьому Договору.
8. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
8.1. УВАГА! Зобов’язання Сервіс-провайдера за цим Договором стосуються виключно надання
Послуг «Розумне налаштування» згідно обраного Пакету Послуг. Всі претензії щодо якості придбаного
Клієнтом Обладнання, пред’являються Клієнтом до виробника та/або продавця Обладнання і не
регулюються даним Договором.
8.2. Сервіс-провайдер не несе відповідальність за якість контенту окремих складових, які входять
до складу обраного Клієнтом Пакету Послуг. Всі претензії до якості контенту подаються Клієнтом до
відповідного постачальника такого контенту і не регулюються даним Договору.
8.3. У випадку повернення Обладнання Клієнтом до Магазину протягом 14 (чотирнадцяти) днів з
моменту його придбання відповідно положень Закону України «Про захист прав споживачів» Клієнт не
має права вимагати повернення коштів за фактично надані Послуги «Розумне налаштування», оскільки
такі Послуги споживаються Клієнтом у момент їх надання.
8.4. Цей Договір розповсюджує свою дію тільки на територію держави Україна.
8.5. Умови Договору визначаються Сервіс-провайдером самостійно у відповідності до вимог
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чинного законодавства України. Сервіс-провайдер залишає за собою право у будь-який час вносити
зміни до цього Договору, проте відносно кожного Клієнта діє та редакція Договору, яка була чинною на
дату укладання цього Договору і така редакція Договору залишається чинною до спливу терміну дії
Договору у відповідності до положень розділу 5 цього Договору.
8.6. Клієнт підтверджує, що він до укладення цього Договору ознайомився та згоден з усіма його
умовами, свідомо та без будь-якого примусу уклав цей Договір.
8.7. Клієнт надає згоду на здійснення обробки його персональних даних, які можуть бути надані
ним Сервіс-провайдеру згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних».
8.8. УВАГА! Приєднуючись до цього Договору Клієнт підтверджує, що він усвідомлює, що
Послуги будуть надаватись Сервіс-провайдером, Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕКТА
СЕРВІС», та те, що всю відповідальність за своєчасне та належне надання Послуг несе Сервіспровайдер.
8.9. До даного Договору можуть приєднатися лише особи, що мають повну цивільну
дієздатність. Приєднуючись до даного Договору, Клієнт підтверджує свою правоздатність та
дієздатність, включаючи досягнення 18-річного віку, а також усвідомлює відповідальність за
зобов’язаннями, що покладаються на нього в результаті укладення даного Договору.
8.10. Приєднуючись до даного Договору Клієнт розуміє та погоджується, що усі та будь-які
документи, передбачені даним Договором, можуть містити факсимільний підпис уповноваженої особи
Сервіс-Провайдера, зразок якого закріплений у Додатку № 4 до даного Договору.
9. ДОДАТКИ
9.1. До даного Договору додаються наступні додатки, що є його невід’ємними частинами:
9.1.1. Додаток № 1 «Перелік видів Пакетів Послуг Сервіс-провайдера».
9.1.2. Додаток № 2 «Зразок флаєру «Розумне налаштування».
9.1.3. Додаток № 3 «Зразок Заяви про повернення грошових коштів».
9.1.4. Додаток № 4 «Зразок факсимільного підпису».
10. РЕКВІЗИТИ СЕРВІС-ПРОВАЙДЕРА
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКТА СЕРВІС»
Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Ділова, 5 корп. 10А, оф.801.
Ідентифікаційний код юридичної особи 37415931
п/р № 26002052725648 в ПАТ «Приватбанк» МФО 300711.
Платних податку на прибуток на загальних підставах.
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Додаток № 1
до Договору про надання
Послуг «Розумне налаштування»
№ 51-РН-2016 від 22.04.2016 р.
Перелік видів Пакетів Послуг Сервіс-провайдера
Відповідно до умов Договору про надання Послуг «Розумне налаштування» № 51-РН-2016 від
22.04.2016 р. (далі – Договір) у даному Додатку №1 встановлюється наступний вичерпний перелік
Пакетів Послуг щодо яких може укладатися даний Договір, а також їх ціна та опис:
Назва Пакету
Послуг «Розумне
налаштування»

«ПРОСТИЙ»

«СМАРТ»

«УНІВЕРСАЛ
МІНІ»

Опис Пакету Послуг
Для Обладнання смартфон
1) Налаштування користувача (профіль, дата, інтерфейс, мова і регіон).
2) Налаштування інтернету, встановлення браузера.
3) Обрізка сім-карти.
4) Підключення Google служб.
5) Оптимізація пристрою.
6) Надання кодів активації до онлайн-телебачення строком на 1 місяць.
7) Налаштування антивірусної програми з наданням коду активації до її
оновлення строком на 1 місяць.
Для Обладнання телевізор
1) Перше включення.
2) Перевірка матриці на наявність дефектів (биті пікселі).
3) Налаштування основного меню, мови (за бажанням Клієнта).
4) Налаштування яскравості, кольору, контрасту.
5) Консультація по використанню і навчання особливостей експлуатації.
6) Надання кодів активації до онлайн-телебачення строком на 1 місяць.
Для Обладнання смартфон
1) Налаштування користувача (профіль, дата, інтерфейс, мова і регіон).
2) Налаштування інтернету. Встановлення браузера.
3) Обрізка сім-карти та поклейка плівки.
4) Підключення Google служб.
5) Оптимізація пристрою.
6) Надання кодів активації до онлайн-телебачення строком на 3 місяці.
7) Налаштування соціальних мереж (Вайбер, Контакт, Фейсбук).
8) Онлайн навігація.
9) Налаштування антивірусної програми з наданням коду активації до її
оновлення строком на 3 місяці.
Для Обладнання телевізор
1) Перше включення, реєстрація облікового запису.
2) Консультація по використанню і навчання особливостей експлуатації.
3) Завантаження і встановлення розважальних програм.
4) Оновлення прошивки тих моделей, де це можливо.
5) Перевірка матриці на наявність дефектів (биті пікселі).
6) Завантаження і встановлення програм для перегляду онлайн відео,
інформаційних програм.
7) Налаштування зображення, кольоровості, контрастності.
8) Встановлення віджетів та надання кодів активації до онлайн-телебачення
строком на 6 місяців.
9) Синхронізація мобільних пристроїв зі Smart TV (доступно не для всіх
операційних систем).
Для Обладнання персональний комп'ютер
1) Здійснення налаштувань (старт, підготовка до роботи).
2) Оптимізація системи.
3) Встановлення альтернативних браузерів.
4) Налаштування антивірусної програми з наданням коду активації до її
оновлення строком на 1 місяців.
5) Встановлення аудіо-відео плеєрів.
6) Встановлення і оновлення драйверів і кодеків.
7) Встановлення архіваторів.
8) Встановлення офісних програм (Лібра офіс).
9) Синхронізація мобільних пристроїв.
10) Налаштування соціальних мереж (Вайбер, Скайп).
11) Встановлення хмарних сховищ.
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Ціна Пакету
Послуг в т.ч.
ПДВ

333,00 грн

555,00 грн

888,00 грн

«УНІВЕРСАЛ
СТАНДАРТ»

«УНІВЕРСАЛ
МАКСИМУМ»

12) Надання кодів активації до онлайн-телебачення строком на 1 місяць.
Для Обладнання смартфон/планшет
1) Налаштування користувача (профіль, дата, інтерфейс, мова і регіон).
2) Налаштування інтернету. Встановлення браузера.
3) Обрізка сім-карти та поклейка плівки.
4) Підключення Google служб.
5) Оптимізація пристрою.
6) Надання кодів активації до онлайн-телебачення строком на 3 місяці.
7) Налаштування соціальних мереж (Вайбер, Контакт, Фейсбук).
8) Онлайн навігація.
9) Офлайн навігація.
10) Встановлення аудіо - відео плеєрів.
11) Встановлення антивірусу ESET Mobile Security для Android з наданням
коду активації для його оновлення строком на 1 рік .
12) Налаштування захисту від крадіжки.
13) Встановлення ігор (для хлопчика / для дівчинки).
14) Налаштування роботи електронної книги.
Для Обладнання телевізор
1) Перше включення, реєстрація облікового запису.
2) Консультація по використанню і навчання особливостей експлуатації.
3) Завантаження і встановлення розважальних програм.
4) Оновлення прошивки тих моделей, де це можливо.
5) Перевірка матриці на наявність дефектів (биті пікселі).
6) Завантаження і встановлення програм для перегляду он-лайн відео,
інформаційних програм.
7) Налаштування зображення, кольоровості, контрастності.
8) Встановлення віджетів та надання кодів активації до онлайн-телебачення
строком на 12 місяців.
9) Синхронізація мобільних пристроїв зі Smart TV(доступно не для всіх
операційних систем).
Для Обладнання смартфон /планшет
1) Налаштування користувача (профіль, дата, інтерфейс, мова і регіон).
2) Налаштування інтернету, встановлення браузера.
3) Обрізка сім-карти та поклейка плівки.
4) Підключення Google служб.
5) Оптимізація пристрою.
6) Надання коду активації до онлайн-телебачення строком на 12 місяців.
7) Налаштування соціальних мереж (Вайбер, Контакт, Фейсбук).
8) Онлайн навігація.
9) Офлайн навігація.
10) Встановлення аудіо - відео плеєрів.
11) Встановлення антивірусу ESET Mobile Security для Android з наданням
коду активації до його оновлення строком на 1 рік.
12) Налаштування захисту від крадіжки.
13) Встановлення офісних програм.
14) Встановлення ігор (для хлопчика / для дівчинки).
15) Налаштування роботи електронної книги.
Для Обладнання телевізор
1) Перше включення, реєстрація облікового запису.
2) Консультація по використанню і навчання особливостей експлуатації.
3) Завантаження і встановлення розважальних програм.
4) Оновлення прошивки тих моделей, де це можливо.
5) Перевірка матриці на наявність дефектів (биті пікселі).
6) Завантаження і встановлення програм для перегляду онлайн відео,
інформаційних програм.
8) Налаштування зображення, кольоровості, контрастності.
7) Встановлення віджетів та наданням кодів активації до онлайнтелебачення строком на 18 місяців.
8) Синхронізація мобільних пристроїв з Smart TV(доступно не для всіх
операційних систем).
Для Обладнання персональний комп'ютер/ноутбук
1) Здійснення налаштувань (старт, підготовка до роботи).
2) Оптимізація системи.
3) Встановлення альтернативних браузерів.
4) Встановлення антивірусного програмного забезпечення з наданням кодів
активації до його оновлення строком на 1 рік.
5) Встановлення аудіо - відео плеєрів.
6) Встановлення і оновлення драйверів і кодеків.
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1555,00 грн

2222,00 грн

«УНІВЕРСАЛ
МЕГА»

8) Встановлення архіваторів.
9) Встановлення офісних програм (Лібра офіс).
10) Синхронізація мобільних пристроїв.
11) Встановлення соціальних мереж (Вайбер, Скайп).
12) Встановлення хмарних сховищ.
13) Надання кодів активації до онлайн-телебачення строком на 6 місяців.
Для Обладнання персональний комп'ютер/ноутбук/нетбук
1) Встановлення операційної системи Windows 10 на Обладнання Клієнта,
консультація по її використанню.
2) Здійснення налаштувань (старт, підготовка до роботи).
3) Оптимізація системи.
4) Встановлення альтернативних браузерів.
5) Встановлення антивірусного програмного забезпечення з наданням кодів
активації до його оновлення строком на 1 рік.
6) Встановлення аудіо - відео плеєрів.
7) Встановлення і оновлення драйверів і кодеків.
8) Встановлення архіваторів.
9) Встановлення офісних програм (Лібра офіс).
10) Синхронізація мобільних пристроїв.
11) Встановлення соціальних мереж (Вайбер, Скайп).
12) Встановлення хмарних сховищ.
13) Налаштування функції «Батьківський контроль».
14) Надання кодів активації до онлайн-телебачення строком на 6 місяців.

5555,00 грн

Даний Додаток № 1 є невід’ємною частиною Договору.
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Додаток № 2
до договору про надання
Послуг «Розумне налаштування»
№ 51-РН-2016 від 22.04.2016 р.
Відповідно до умов Договору про надання Послуг «Розумне налаштування» № 51-РН-2016 від
22.04.2016 р. (далі – Договір) у даному Додатку № 2 встановлюється наступний зразок флаєру «Розумне
налаштування»:

Даний Додаток № 2 є невід’ємною частиною Договору.
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Додаток № 3
до Договору про надання
Послуг «Розумне налаштування»
№ 51-РН-2016 від 22.04.2016 р.
Відповідно до умов Договору про надання Послуг «Розумне налаштування» № 51-РН-2016 від
22.04.2016 р. (далі – Договір)у даному Додатку № 3 встановлено зразок заяви про повернення грошових
коштів:
«Директору ТОВ «ЕКТА-СЕРВІС»
Ясь І.О.
__________________________________
(ПІБ)
_______________________________
(адреса проживання)
ЗАЯВА
про повернення грошових коштів
Я, _________________________ (далі – Клієнт) (ID________), що приєднався ____________ року до
договору про надання Послуг «Розумне налаштування» № 51-РН-2016 від 22.04.2016 р., даною заявою
прошу ТОВ «ЕКТА-СЕРВІС» (далі – Сервіс-провайдер) повернути мені грошові кошти, які були
сплачені “_____”_______________201____р. за Послуги «Розумне налаштування» у розмірі
___________________ за наступними реквізитами:
РР________________ в ______________
МФО______________
ЄДРПОУ_____________
Призначення платежу_______________
Одержувач___________________________
______(Дата)

___________ (ПІБ та Підпис)

Даний Додаток № 3 є невід’ємною частиною Договору.
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Додаток № 4
до договору про надання
Послуг «Розумне налаштування»
№ 51-РН-2016 від 22.04.2016 р.
Відповідно до умов Договору про надання Послуг «Розумне налаштування» № 51-РН-2016 від
22.04.2016 р. (далі – Договір) у даному Додатку № 4 встановлюється наступний зразок факсимільного
підпису уповноваженої особи Сервіс-провайдера.
1. Зразок факсимільного підпису:

Даний Додаток № 4 є невід’ємною частиною Договору.
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