
Доповнення до ліцензійного договору

публічної оферти про надання права використання

бета-версії Програмного Продукту

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей документ являє собою пропозицію Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгсофт» в

особі директора Маркова Сергія Олександровича (надалі — Ліцензіар) укласти Доповнення до
Ліцензійного Договору про використання та/або оновлення Ліцензій бета-версії програмного
продукту: «Комп'ютерна програма «Торгсофт» (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 (резидент або нерезидент), яке є кінцевим споживачем, яка
провадить акцепт цієї оферти, стає Користувачем (або — Ліцензіатом) (акцепт оферти рівносильний
укладенню договору на умовах, викладених в Оферті), а Ліцензіар і Ліцензіат спільно іменовані
Сторонами даного Доповнення до Ліцензійного Договору публічної оферти (далі — Оферта або
Доповнення до Ліцензійного Договору).

1.3. У зв'язку з вищевикладеним уважно прочитайте текст даної публічної оферти. Якщо Ви не згодні з
будь-яким пунктом цієї Оферти, Ліцензіар пропонує Вам відмовитися від використання Програмного
Продукту або укласти з нами окремий договір.

1.4. Ціна, терміни та порядок передачі Ліцензійних ключів і розрахунків, умови правовласництва,
обмеження використання, використання компонентів програмного забезпечення, правила поширення
програмного забезпечення, права та обов'язки сторін, умови оновлення, відповідальність сторін
викладені в Ліцензійній угоді публічної оферти про надання права використання програмного
продукту Торгсофт. Дане Доповнення до Ліцензійного Договору є невіддільною частиною
Ліцензійного договору публічної оферти про надання права використання програмного продукту
Торгсофт та регулюється пунктами даного Договору.

1.5. Порядок зміни та доробок регламентується Договором публічної оферти про зміну програмного
продукту Торгсофт.

2. Терміни Доповнення до ліцензійного договору
2.1. «Програмний продукт» — комплекс програмних засобів «Комп'ютерна програма« Торгсофт», які є

власністю Ліцензіара.
2.2. «Бета-версія» — офіційна версія програмного забезпечення, в якій реалізовано новий функціонал і яка

призначена для зовнішнього тестування, визначення проблемних конфігурацій, збору вимог і
побажань.

2.3. «Сервер» — комп'ютер (фізичний або віртуальний), на якому розміщена база даних (кілька баз даних)
програмного продукту.

2.4. «Ліцензія» — не виняткове право на безстрокове користування бета-версії Програмного Продукту на
одному сервері у власних або комерційних цілях Ліцензіата і тільки за умовами, визначеними
Ліцензійною угодою публічної оферти, а також Доповненням до Ліцензійного Договору.

2.5. «Ліцензійний ключ» — унікальний цифровий код, який існує в електронній формі, і може бути
переданий Ліцензіату за допомогою програмно-апаратних комплексів або каналів зв'язку, який надає
можливість користування програмним продуктом на одному сервері.

2.6. «Пропозиція» — цей документ «Доповнення до Ліцензійного Договору публічної оферти»,
опублікований належним чином.

2.7. «Акцепт оферти» — повне і беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення дій та виконання
умов зазначених в розділах Доповнення до Ліцензійного Договору. Акцепт оферти створює Договір
оферти.

2.8. «Договір» — оплачуваний договір між Ліцензіатом та Ліцензіаром на придбання Ліцензії на
Програмний Продукт, полягає шляхом акцепту оферти.

2.9. «Ліцензіат» — особа, яка здійснила Акцепт Оферти, метою якої є використання Ліцензії у власних або
комерційних цілях.

3. Предмет Доповнення до ліцензійного договору
3.1. Предметом Доповнення до Ліцензійного Договору є надання (платне або шляхом оновлення)

Ліцензіаром Ліцензіату бета-версії програмного продукту.
3.2. Ліцензіат повністю погоджується з вартістю, строком та іншими умовами Договору та Доповнення до

Ліцензійного Договору фактом оновлення або інсталяції бета-версії програмного продукту.
4. Умови використання бета-версії програмного продукту



4.1. Бета-версія програмного продукту надається Ліцензіату для ознайомлення, тестування, використання
нового функціоналу програми, який не доступний звичайним користувачам. Функції бета-версії
можуть увійти в стабільну версію Програмного продукту пізніше.

4.2. Перш ніж встановлювати загальнодоступну бета-версію програмного продукту Ліцензіат повинен
обов'язково створити резервні копії бази даних, якщо такі є.

4.3. Після установки бета-версії Програмного продукту повернення до попередньої версії (відкат системи)
є неможливим.

4.4. Звернення до служби технічної підтримки при виявленні помилок в бета-версії Програмного продукту
відбувається на загальних підставах та на умовах Договору публічної оферти про надання послуг IT
Service або Договору публічної оферти про надання послуг сервісного обслуговування Торгсофт.

4.5. У разі виявлення помилок у бета-версії Програмного продукту Ліцензіат повинен повідомити про це
розробника, звернувшись до служби технічної підтримки.

4.6. Для того, щоб повідомити про знайдену помилку, Ліцензіат повинен детально описати її прояв, кроки,
виконання яких призводить до появи цієї помилки, а також характеристики обладнання.

4.7. Ліцензіат зобов'язується не публікувати в публічному просторі звіти про бета-тестування програмного
продукту.

4.8. Ліцензіат бере на себе всі зобов'язання за цим Додатком до Ліцензійного Договору при використанні
як платної, так і демонстраційної бета-версії Програмного Продукту.

4.9. Ліцензіар має право в будь-який час змінити текст цього Додатка до Ліцензійного Договору шляхом
публікації його на Сайті torgsoft.ua. Використання Ліцензіатом оновлень Програмного Продукту після
публікації оновленого Доповнення до Ліцензійного Договору означає прийняття Ліцензіатом усіх без
винятку умов зміненого Доповнення до Ліцензійного Договору.

5. Гарантії
5.1. Бета-версія програмного продукту не є фінальною версією продукту, тому Ліцензіар не гарантує

повної відсутності помилок, які можуть порушити роботу комп'ютера і/або привести до втрати даних.
Таким чином, Ліцензіат використовує бета-версію програмного продукту на свій страх і ризик, при
цьому Ліцензіар не несе відповідальності за будь-які наслідки використання бета-версії.

5.2. В іншому Програмний Продукт поставляється «таким, яким він є». Ліцензіар не гарантує, що
Програмний Продукт відповідає очікуванням і уявленням Користувача, аналогам, стандартам, що не
описані в специфікаціях та супровідної документації

5.3. Ліцензіар не гарантує спільну роботу програмного продукту з програмним забезпеченням та
обладнанням третіх осіб і організацій, особливо з програмними продуктами, створеними пізніше, ніж
дана версія програмного продукту.

5.4. Виправлення помилок надається з плановим оновленням системи або раніше планового оновлення
при наявності такої можливості. Ліцензіар не гарантує відсутність помилок в програмному продукті.

5.5. За винятком гарантій, прямо зазначених в Договорі, Ліцензіар не дає ніяких інших прямих або
допустимих гарантій за Договором і прямо відмовляється від будь-яких гарантій або умов на
відповідність Програмного Продукту і супутніх послуг конкретним цілям і очікуванням Ліцензіата.

5.6. Гарантійні зобов'язання анулюються у разі:
5.6.1. Втручання Ліцензіата (або третіх осіб з боку Ліцензіата) в програмний код продукту.
5.6.2. Порушення Ліцензіатом правил використання Ліцензії.

6. Відповідальність сторін
6.1. Відповідальність Ліцензіара в рамках зобов'язань за цим Доповненням до Ліцензійного Договору,

настає тільки при повній відсутності заборгованості з боку Ліцензіата.
6.2. Відповідальність за будь-які прямі або непрямі збитки, включаючи, але не обмежуючись упущеною

вигодою, шкоди іміджу, втратою конфіденційної інформації, пов'язані з використанням або
неможливістю використання Програмного Продукту за цим Договором несе Ліцензіат, навіть в разі
попереднього повідомлення про можливість такого збитку або позову третьої сторони.

6.3. Ліцензіар звільняється від виконання зобов'язань за цим Додатком до Ліцензійного Договору при
невиконанні Ліцензіатом умов в цьому Додатку до Ліцензійного Договору, при цьому Ліцензіату не
виплачуються ніякі компенсації.

6.4. Беручи до уваги главу 5, включаючи, але не обмежуючись розумінням технічної складності
Програмного Продукту, вартість оплаченої Ліцензії поверненню не підлягає. Оплата вартості Ліцензії
Дилерові Ліцензіара також є підтвердженням акцепту публічної оферти, після чого, у разі відсутності
порушень умов Договору та Ліцензії з боку Ліцензіара, грошові кошти, сплачені Ліцензіатом — не
повертаються.

6.5. 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 та за



виникнення яких не несе відповідальності, в тому числі: пандемія, війна, повстання, страйк,
землетрус, повінь, інші стихійні лиха, пожежа, збої енергопостачання, що сталися не з вини сторін, дії
та акти органів влади, прийняті після укладення Договору і які роблять неможливим виконання
зобов'язань, встановлених Договором, та інші непередбачені обставини та непідконтрольні сторонам
події та явища, але не обмежуючись зазначеним.

7. Вирішення суперечок
7.1. У разі виникнення суперечок між Сторонами, Сторони вживають всіх заходів до вирішення спорів

шляхом переговорів.
7.2. При неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, спір розглядається в судовому порядку за

відповідною підсудністю відповідно до норм законодавства України.
7.3. У разі, якщо якесь із положень цього Договору виявиться недійсним через закон, воно буде

вважатися виключеним з цього Договору, а інші положення цього Договору збережуть силу.
8. Положення оферти, акцепт договору, момент укладання договору, зміни

8.1. Ліцензіат створює Акцепт Доповнення до Ліцензійного Договору шляхом оплати вартості Ліцензії
відповідно до умов п. 4 Ліцензійного договору публічної оферти про надання права використання
програмного продукту Торгсофт або шляхом оновлення (самостійного або за допомогою фахівців
технічної підтримки) програмного продукту.

8.2. Акцепт оферти Ліцензіатом створює Договір.
8.3. Договір набуває чинності з моменту акцепту, тобто з моменту зарахування грошових коштів в касу

або на банківський рахунок Ліцензіара або з моменту установки (оновлення) бета-версії Програмного
продукту.

8.4. Ліцензіар залишає за собою право внести зміни в умови Доповнення до Ліцензійного Договору
та/або відкликати Доповнення до Ліцензійного Договору в будь-який момент на свій розсуд. У разі
внесення Ліцензіаром змін до Доповнення до Ліцензійного Договору, такі зміни набирають чинності з
наступного календарного дня після їх опублікування на сайті torgsoft.ua, якщо додатково не
визначено інший термін набрання чинності при такому розміщенні (опублікуванні).

9. Адреса і реквізити ліцензіара
Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгсофт»
Код ЄДРПОУ 44185331;
Адреса юридичний (фактичний): 61002, Україна, м.Харків, вул. Гіршмана, 16
рахунок UA393515330000026001052179855
Банк ХАРКІВСЬКЕ ГРУ АТ КБ «ПриватБанк»
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