ДОГОВІР ОРЕНДИ
N ___________________ / STB MAG______
м. Київ

«__»__________ 201____ р.

ПрАТ "Індастріал Медіа Нетворк" (надалі іменується "Орендодавець") в особі _________________.який/яка діє на
підставі довiреностi ________________, з одного боку, та ______________ ___________________(надалі іменується
"Орендар"), з іншого боку, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона"), з метою реалізації
умов Договору про надання послуг підключення та доступу до мережі Internet/IPNET та/або Договору про надання
програмних послуг цифрового інтерактивного телебачення, укладеного між Сторонами, уклали цей Договір оренди
(надалі - "Договір") про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Орендодавець в порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов'язується передати Орендареві у платне
строкове користування наступне обладнання, що є власністю Орендодавця: - телевізійна IPTV приставка STB MAG_____
кількості 1 (одна одиниця) (надалі - обладнання).
1.2. Обладнання передається в оренду у стані, придатному для його використання за цільовим призначенням, зазначеним
у п. 1.4. цього Договору.
1.3. Вартість обладнання становить _________ (_____________) грн. 00 коп..
1.4. Обладнання буде використовуватись Орендарем виключно для користування програмною послугою цифрового
інтерактивного телебачення, яка надається Орендодавцем.
2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ОБЛАДНАННЯ
2.1. Прийом - передача обладнання здійснюється за актом прийому-передачі, який підписується Сторонами.
2.2. Обладнання передається Орендодавцем та приймається Орендарем протягом 2 (двох) робочих днів з моменту
підписання цього Договору.
2.3. Обладнання вважається переданим в оренду з моменту підписання акту прийому-передачі.
3. СТРОК ОРЕНДИ
3.1. Строк оренди починається з моменту підписання акту прийому-передачі обладнання Орендареві та діє до 31 грудня
201__ року. У випадку, якщо за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати закінчення строку оренди жодна із Сторін
належним чином не повідомила іншу Сторону про припинення цього Договору, строк оренди продовжується на кожний
наступний рік.
3.2. Строк оренди припиняється у випадку розірвання Договору в порядку, передбаченому цим Договором або чинним
законодавством України.
4. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ ОБЛАДНАННЯМ
4.1. Плата за користування обладнанням становить __________ (_____________________) грн. ______коп. на місяць.
4.2. Плата за користування обладнанням, передбачена п. 4.1. цього Договору, може змінюватися у випадку зміни
тарифного пакету Орендаря, передбаченого Договором про надання послуг підключення та доступу до мережі
Internet/IPNET, укладеного між Сторонами, у відповідності із тарифами, які є невід'ємною частиною цього Договору, що
не потребує підписання Додаткової угоди.
4.3. У випадках інших, ніж передбачено п. 4.2. цього Договору, Орендодавець має право змінювати розмір орендної
плати, попередивши про це Орендаря за допомогою електронної пошти, зазначеної у реквізитах цього Договору та/або на
офіційному сайті Орендодавця http://ipnet.ua за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати зміни розміру орендної
плати. У випадку, якщо Орендар не погоджується із новим розміром орендної плати, він повинен повернути обладнання,
зазначене у п. 1.1. цього Договору, Орендареві за актом прийому-передачі, до дня набрання чинності новим тарифом.
4.4. Плата за користування обладнанням нараховується з дати підписання акту прийому-передачі.
4.5. Плата за користування обладнанням здійснюється у національній валюті - гривні, в безготівковій формі шляхом
банківського переказу на поточний рахунок Орендодавця не пізніше 20 числа кожного місяця протягом строку дії цього
Договору.
4.6. У випадку призупинення надання послуги доступу до мережі Internet/IPNET у порядку, передбаченному п. 6.2.
Правил користування послугою доступу до мережі Internet/IPNET, плата за користування обладнанням, зазначена у п. 4.1.
цього Договору, підлягає сплаті у повному обсязі, передбаченому обраним тарифним пакетом.
5. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Орендодавець зобов'язаний:
5.1.1. своєчасно передати Орендареві обладнання в стані, що відповідає умовам цього Договору;
5.1.2. надавати консультативну та інформаційну допомогу стосовно обладнання, переданого в оренду.
5.2. Орендар зобов'язаний:
5.2.1. використовувати обладнання відповідно до умов цього Договору та цільового призначення такого обладнання,
зазначеного у п. 1.4. цього Договору;
5.2.2. підтримувати обладнання в справному стані; дотримуватися належного режиму експлуатації та зберігання
обладнання, що орендується, у відповідності до технічної документації;
5.2.3. усунути можливість доступу до обладнання, що орендується, некомпетентних осіб;
5.2.4 не передавати обладнання, що орендується, іншим особам.

5.2.5. у встановлені цим Договором строки сплачувати плату за користування обладнанням у повному обсязі;
5.2.6. в порядку та на умовах, визначених цим Договором, повернути обладнання після закінчення строку цього Договору
Орендодавцеві в належному стані, із збереженням його комплектації, товарного вигляду (включаючи цілісність упаковки)
та споживчих властивостей.
6. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА ОРЕНДОДАВЦЕВІ
6.1. Після закінчення строку оренди Орендар зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів повернути обладнання, що
орендується, Орендодавцеві разом з упаковкою за Актом прийому-передачі.
6.2. Повернення обладнання, що орендується, здійснюється в офісах Орендодавця за адресами, зазначеними на сайті
http://ipnet.ua, шляхом перевірки його технічного стану, комплектації, товарного вигляду (включаючи цілісність упаковки)
та споживчих властивостей.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ
7.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"),
Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.
7.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов,
визначених змістом цього Договору.
7.2. Орендар несе відповідальність за цим Договором у випадках:
- прострочення сплати орендної плати - сплата пені у розмірі 2% від суми несвоєчасно сплаченої орендної сплати за
кожен день прострочення;
- порушення строку повернення обладнання, передбаченого п. 6.1. цього Договору - сплата договірної санкції у розмірі
1% від суми обладнання, зазначеної у п. 1.3. цього Договору, за кожний день затримки повернення обладнання;
- у випадку знищення/пошкодження/псування переданого обладнання та/або порушення цілісності його упаковки відшкодувати Орендодавцеві вартість обладнання, зазначену у п. 1.3. цього Договору.
8. ДІЯ ДОГОВОРУ
8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання Сторонами акту прийому-передачі та діє до 31 грудня 201___
року, крім випадків, зазначених у цьому Договорі.
8.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під
час дії цього Договору.
8.3. Цей Договір може бути розірваний зі ініціативою однієї із Сторін за умов письмового попередження іншої Сторони
не менш як за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати такого розірвання, про що Сторони підписуються відповідну
угоду.
8.4. Цей Договір втрачає свою чинність у день припинення дії Договору про надання послуг підключення та доступу до
мережі Internet/IPNET, укладеного із Орендарем (абонентом), на будь-яких підставах, передбачених таким Договором.
9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю,
укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків
недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні
законодавства.
9.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та
зобов'язуються своєчасно повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання
пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
9.3. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо
вони підписані Сторонами.
9.4. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології, українською мовою у двох
автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.
9.5. На момент укладення цього Договору Орендодавець є платником податку на прибуток підприємств на загальних
підставах.
Реквізити сторін
ПРОВАЙДЕР
АБОНЕНТ
ПрАТ "Індастріал Медіа Нетворк "
04210 м.Київ, пр-т.Героїв Сталінграду, буд.27
…..........................................................................
р/р 26000052632980 в Розрахунковому центрі ПАТ КБ
«Приватбанк» в м.Києві
…..........................................................................
МФО 320649
ЄДРПОУ 33056474
…..........................................................................
ІПН 330564726548
Свідоцтво N 100341543
…..........................................................................
тел: 507-0-507 :
. __________________________
…..........................................................................
(підпис)

Акт приймання-передачі товару
за Договором оренди
N___________________ / STB MAG_________ від «____»_______________ 201__ р.
м. Київ
«____»___________ 201__ р.
ПрАТ «Індастріал Медіа Нетворк» (надалі - Орендодавець) в особі______________.який/яка діє на підставі
довiреностi
________________________,
з
одного
боку,
та
________________________________________________, який підключенний за адресою
м.Київ, вул.____________________________ буд.______________ кв._______________________
(надалі - Орендар), з іншого боку, (в подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо - Сторона),
склали цей Акт приймання-передачі товару (надалі іменується "Акт") про таке:
Орендодавець передає, а Орендар приймає товар:
Телевізійну IPTV приставку STB MAG__________:
Серійний N _________________________________________
МАС-адреса ______:______:______:______:______:______
У кількості 1 шт. в комплекті із:
- пультом дистанційного управління - 1 од.;
- зовнішнім блоком живлення - 1 од.;
- аудіо/відео кабелем RCA - 1 од.;
- батареями для пульту ДУ - 2 од.;
- упаковкою - 1 од.
загальною вартістю _______ (___________) грн. __ коп., крім того, ПДВ 20% ________ (_____________) грн.
_____коп., всього ___________ (_______________) грн. __ коп.
У випадку втрати/пошкодження Орендарем будь-якого майна, що є складовою частиною вищезазначеного
комплекту, Орендар зобов'язується сплатити Орендодавцеві вартість втраченого/пошкодженого майна, що
становить:
- для пульта дистанційного управління - ______ (________________) грн.___ коп.;
- для зовнішнього блоку живлення - _________ (__________) грн. __ коп.;
- для аудіо/відео кабелю RCA - _________ (__________) грн. __ коп.;
- для батарей для пульту ДУ - _________ (__________) грн. __ коп.;
- для упаковки - _________ (__________) грн. __ коп.;
Обладнання передане у належному технічному стані. Орендар не має жодних претензій до Орендодавця щодо
комплектації, вигляду, в тому числі упаковки та технічного стану обладнання, яке йому передається.
Передача вищезазначеного товару здійснюється відповідно до умов Договору оренди ___________________
від "____" _______________ 201__ р., укладеним між Орендодавцем та Орендарем.

Обладнання передав:
______________/_______________/
(підпис)
М. П.
Дата встановлення "____" __________________
Активував _________________________________
Склад _____________________________________

Обладнання отримав:
______________/_______________/
(
підпис)

