
Д О Г О В І Р №    

НА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ РЕЄСТРАТОРІВ 

РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ( РРО ) 

“  “  2014 року м.Київ 

 

ЦСО ПП «111111111», в подальшому «ВИКОНАВЕЦЬ» в особі директора Андрієвська А.О. діючій на підставі 

Статуту, з однієї сторони, і     

в подальшому «ЗАМОВНИК», в особі  , та виконавчого директора 
  ,діючого на підставі  ,з іншої сторони, уклали цей договір про наступне: 

 

І. Предмет договору 
1.1 «ЗАМОВНИК» доручає , а «ВИКОНАВЕЦЬ» зобов’язується виконати , відповідно до даного Договору 

роботу: 

1.1.1. Введення  в експлуатацію РРО:  зав. №  з вбудованим модемом, 

1.1.2. Технічне обслуговування РРО:  зав. №  з вбудованим модемом, 

в гарантійний та післягарантійний періоди. 
 

 
2.1 «ВИКОНАВЕЦЬ» зобов'язаний: 

ІІ.Обов’язки сторін 

2.1.1. При введенні в експлуатацію РРО,Модема: 

2.1.1.1. перевірити технічний стан РРО; 

2.1.1.2. підготувати РРО до роботи ; 

2.1.1.3. здійснити початкове програмування РРО; 

2.1.1.4. надати необхідну документацію для реєстрації РРО в ДПІ. 

2.1.1.4. реєстрація облікових записів РРО в системі інформаційного еквайра. 

2.1.2.По технічному обслуговуванню РРО, Модема: 

2.1.2.1. технічний огляд, регулювання, чистка друкуючого пристрою; 

2.1.2.2. перевірка функціонування РРО по контрольному тесту; 

2.1.2.3. перевірка засобів контролю; 

2.1.2.4. консультації по роботі РРО. 

Навчання роботі касира та програмуванню РРО, і, безпосередньо, програмування по номенклатурі послуг, 

здійснюється за окремою домовленістю. 

2.1.2.5. консультації з питань внесення облікових записів РРО в системі інформаційного еквайра. 

2.1.3. По ремонтам РРО,Модема : 

2.1.3.1. в гарантійний період - за рахунок «ВИКОНАВЦЯ» при умові виконання «ЗАМОВНИКОМ» всіх вимог, 

вказаних в документації на РРО та Модем, при відсутності пошкодження зовнішнього вигляду та 

комплектності . 

2.1.3.2. в післягарантійний період – за рахунок «ЗАМОВНИКА». 

Термін перебування РРО в ремонті-не більше 72 годин, ,не враховуючи вихідні та свята. 

2.2. «ЗАМОВНИК» зобов’язаний: 

2.2.1. При експлуатації РРО виконувати всі вимоги, викладені в документації на РРО, забезпечувати цілісність 

встановлених на РРО засобів контролю, і в разі їх пошкодження терміново повідомляти ЦСО; 
2.2.2. Своєчасно проводити оплату за технічне обслуговування РРО та Модема на розрахунковий рахунок 

«ВИКОНАВЦЯ» до 1-го числа наступного місяця. 

2.2.3. При  наявності   заборгованості «ЗАМОВНИКА»  перед «ВИКОНАВЦЕМ», «ЗАМОВНИК» буде 

від`єднаний від мережі передачі даних до повного погашення заборгованості. 

2.2.4. При виявленні несправності РРО,Модема,припинити його експлуатацію, вимкнути і звернутися до ЦСО. 
2.2.5. Для ремонту «ЗАМОВНИК» («ВИКОНАВЕЦЬ») доставляє РРО,Модем в сервісний центр самостійно. 

2.2.5. При порушенні «ЗАМОВНИКОМ» умов експлуатації РРО,Модема ремонт в гарантійний період 

виконується за рахунок «ЗАМОВНИКА». 

2.2.7.  В  обов’язковому порядку  один  раз  на  рік надавати РРО на переопломбування новими засобами 

контролю. 

ІІІ. Порядок розрахунків 
3.1. За виконання робіт по Договору «ЗАМОВНИК» сплачує на розрахунковий рахунок «ВИКОНАВЦЯ»: 

3.1.1. за підготовку РРО, Модема до роботи, перевірку технічного стану, введення в експлуатацію, початкове 

програмування РРО, внесення облікових записів РРО в системі інформаційного еквайра :  грн.(в т.ч. 

ПДВ), 

3.1.2. навчання роботі касира-оператора :  грн. ( в т.ч. ПДВ), 

3.1.3. за опломбування РРО засобами контролю:  грн.(в т.ч. ПДВ), 

3.1.4. за  технічне обслуговування РРО, Модема :  грн. (в т.ч. ПДВ) щомісячно. 



3.1.5. за ремонт РРО, у випадку втрати гарантії «ЗАМОВНИК» сплачує «ВИКОНАВЦЮ» вартість 

використаних у ремонті запчастин, але не сплачує вартість виконаних робіт майстра. 

ІV. Відповідальність сторін 
4.1. У випадку порушення «ЗАМОВНИКОМ» п.2.2.2.,п.3.1,п.3.1.1,п.3.1.2,п.3.1.3,п.3.1.4,п.3.1.5 діючого 

Договору, «ВИКОНАВЕЦЬ» не несе відповідальності по виконанню взятих на себе зобов’язань і має право 

тимчасово зупинити роботи по даному Договору. 

4.2. Всі суперечності по виконанню діючого Договору розглядаються керівниками сторін з прийняттям 

узгоджених рішень, 

4.3. Суперечки між сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розглядаються відповідно до чинного 

законодавства в судовому порядку. 

 

 

 
5.1. Термін дії Договору встановлюється : 

V. Термін дії Договору 

Початок : „     ”  2014 р. 

Закінчення:  „     ”  2015р. 

5.2. У випадку коли строк дії Договору закінчився, а жодна із Сторін не виявила бажання про припинення його 

дії, Договір вважається чинним та таким, що укладений на той самий строк та на тих самих умовах . 

 

VI. Інші умови 
6.1. При зміні розцінок і тарифів на послуги ,«ВИКОНАВЕЦЬ» здійснює перерахунок згідно з діючими 

законодавчими актами, після узгодження із «ЗАМОВНИКОМ». 

6.2. РРО знаходиться на технічному обслуговуванні «ВИКОНАВЦЯ» до моменту наявності засобів контролю 

даного ЦСО. 

6.3. У випадку розірвання діючого Договору «ВИКОНАВЕЦЬ» зобов’язаний письмово попередити податкову 

адміністрацію по місцю реєстрації РРО «ЗАМОВНИКА». 

6.4. Невиконання умов Договору в частині вимог експлуатаційної документації позбавляє «ЗАМОВНИКА» 

права на гарантію РРО. 

6.5. Роботи, які не обумовлені діючим Договором, оформлюються додатками, підписуються обома сторонами і  

є невід’ємною частиною Договору. 

6.6. З моменту підписання Сторонами цього Договору,вони надають згоду одна одній на збір та обробку 

персональних даних фізичних осіб для виконання умов лише даного Договору. Сторони зобов`язуються 

здійснювати захист персональних даних,якими вони обмінювались,зазначених в тексті цього Договору та 

супровідних документах, і через підписання цього Договору, підтверджують факт повідомлення одна одної та 

фізичних осіб про права фізичних осіб (про яких йдеться у зазначених документах), згідно Закону України „Про 

захист персональних даних”. 

 
 

РЕКВІЗИТИ  ВИКОНАВЦЯ : РЕКВІЗИТИ ЗАМОВНИКА : 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

______________________________________

__________________________________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

1111111111111111111111  

Email: 111111111111 
 

Підприємство є платником податку на прибуток Підприємство є платником    
 

 

«ВИКОНАВЕЦЬ» «ЗАМОВНИК» 

 

 

  /Андрієвська А.О./   / ./ 
 

м.п м.п 

http://remservice3.com.ua/

