
ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР

публічної оферти про надання права використання програмного РРО від Торгсофт

1. Загальні положення
1.1. Цей документ є пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГСОФТ» в особі

директора Маркова Сергія Олександровича (надалі — Ліцензіар) укласти Договір на використання та
придбання Ліцензій на програмний продукт: «Додаткова опція «Програмний РРО» (далі —
Програмний продукт) на наведених нижче умовах.

1.2. У разі використання демоверсії Програмного продукту або оплати послуг, юридична особа, фізична
особа-підприємець або фізична особа виробляє акцепт цієї оферти, стає Користувачем (далі –
Ліцензіатом) та приймає викладені нижче умови.

1.3. У зв'язку з вищевикладеним уважно прочитайте текст цієї публічної оферти. Якщо ви не
погоджуєтесь з будь-яким пунктом цієї Оферти, Ліцензіар пропонує відмовитися від використання
Програмного Продукту.

2. Терміни договору
2.1. «Програмний продукт» – комплекс програмних засобів «Комп'ютерна програма "Торгсофт"» та

додаткова платна опція «Програмний РРО», які є власністю Ліцензіара.

2.2. «Сервер» — це фізичний або віртуальний комп'ютер, на якому розміщено базу даних або кілька баз
даних Програмного продукту.

2.3. «Сервер фіскальної служби» – автоматизований програмно-апаратний комплекс, який забезпечує
ведення податкового обліку.

2.4. «Ліцензія» — не виключне право на користування Програмним продуктом на одному сервері у
власних або комерційних цілях Ліцензіату і лише за умовами, визначеними Ліцензійним договором
публічної оферти.

2.5. «Ліцензійний ключ» – унікальний цифровий код, який передається Ліцензіату і та надає можливість
користування Програмним продуктом.

2.6. «Акцепт Оферти» — повне та беззастережне прийняття Оферти шляхом здійснення дій та виконання
умов зазначених у Договорі. Акцепт Оферти створює Договір оферти.

2.7. «Дилер Ліцензіара» — юридична або фізична особа, яка уклала з Правовласником Ліцензійний
Договір на використання Програмного продукту.

3. Предмет договору
3.1. Програмний продукт поставляється «таким, яким він є». Ліцензіар не гарантує, що Програмний

Продукт відповідає очікуванням та уявленням Користувача, аналогам, стандартам, не описаним у
специфікаціях та супровідній документації.

3.2. Користувач має можливість ознайомитися з функціоналом Програмного продукту до його
придбання.

3.3. У разі використання Програмного продукту від Торгсофт у платній чи безплатній версії користувач
погоджується із договором оферти.

3.4. Програмний продукт від Торгсофт є посередником між Ліцензіатом та сервером фіскальної служби
та інструментом Ліцензіата.

3.5. Програмний продукт взаємодіє з сервером фіскальної служби лише після внесення індивідуальних
налаштувань Ліцензіата та під час регламентованої роботи користувача.

4. Умови та порядок надання послуг
4.1. Для використання Програмного продукту Ліцензіар повинен:

4.1.1. Зареєструватися на сайті фіскальної служби та отримати ключі для використання
програмного РРО для підприємства та співробітників, які будуть працювати з програмним
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РРО. За зазначення Ліцензіатом неповних або неправдивих відомостей під час заповнення
реєстраційної форми, усі ризики настання негативних наслідків несе Ліцензіат.

4.1.2. Сплатити вартість Програмного продукту у повному обсязі.

5. Вартість та порядок оплати доступу до Програмного продукту
5.1. Ліцензіат може використовувати Програмний продукт безплатно для ознайомлення протягом 30 днів.

5.2. Для продовження використання Програмного продукту Ліцензіат має сплатити повну вартість
Ліцензії у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок
Ліцензіара або Дилера Ліцензіара.

5.3. Беручи до уваги розділ 3, але не обмежуючись розумінням технічної складності Програмного
Продукту, вартість оплаченої Ліцензії поверненню не підлягає.

5.4. Ліцензіар має виключне право на власний розсуд змінювати вартість Програмного продукту.

Актуальна ціна на Програмний продукт розміщена на сайті Ліцензіара у розділі «Ціни».

6. Права та обов'язки сторін
6.1. Ліцензіар зобов'язаний

6.1.1. Передати Ліцензіату Ліцензійний ключ для використання Програмного продукту після
оплати.

6.2. Ліцензіар має право
6.2.1. Припинити надання послуг у випадках, якщо Ліцензіат:

6.2.1.1. порушує умови Ліцензійного договору,

6.2.1.2. потребує, але не сплачує за послуги підтримки Програмного продукту,

6.2.1.3. поводить себе некоректно: ображає співробітників, підвищує голос або використовує
нецензурну лексику.

6.2.2. При цьому здійснена оплата за Програмний продукт Ліцензіату не повертається.

6.3. Ліцензіар не несе відповідальності за:
6.3.1. Зміст електронних документів, звітів, чеків Ліцензіата тощо.

6.3.2. Неправомірні дії, вчинені в Програмному продукті Ліцензіатом.

6.3.3. Неналежне складання електронного документа, звіту, чеку, який передається з
використанням Програмного продукту.

6.3.4. Тимчасове зупинення роботи кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг та його
окремих сервісів, які обслуговують кваліфіковані сертифікати Ліцензіата або Ліцензіара.

6.3.5. Помилки або перерви в роботі державних інформаційних ресурсів, що безпосередньо
пов'язані з роботою Програмного продукту.

6.3.6. Помилки або перерви в роботі інтернет-провайдера Ліцензіата.

6.3.7. Помилки або перерви в роботі апаратних засобів та пристроїв Ліцензіата.

6.3.8. Ліцензіар не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Ліцензіат або треті
особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння цього Договору, інструкцій або
вказівок про порядок використання Програмного продукту, щодо порядку розміщення даних
та інших технічних питань.

6.3.9. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе,

що це порушення сталося внаслідок непереборної сили або випадку.

6.3.10. Обставинами непереборної сили є незалежні від волі Сторін обставини: стихійні лиха,

епідемії, дії суспільного ворога, хакерські атаки, інші непередбачувані обставини, оголошена
та неоголошена війна, військові дії, терористичний акт, блокада, революція, масові
заворушення, незаконні дії третіх осіб тощо, за умови, що зазначені обставини вплинули на
невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором. Сторона, яка зазнала
дії обставин непереборної сили, зобов'язана протягом 3 (трьох) робочих днів повідомити про
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це другу Сторону, при цьому виконання зобов'язань за Договором та строк його дії
призупиняються до припинення цих обставин. Якщо обставини непереборної сили тривають
більше ніж 90 (дев'яносто) календарних днів поспіль, Сторони мають право в
односторонньому порядку припинити дію цього Договору. При цьому збитки, заподіяні
припиненням дії Договору, не відшкодовуються і штрафні санкції не сплачуються. Факт
наявності та термін дії обставин непереборної сили підтверджується відповідним
компетентним органом – Торгово-Промисловою Палатою України.

6.4. Ліцензіат зобов'язаний:
6.4.1. Самостійно забезпечувати постійний або сеансовий зв'язок власного сервера з мережею

Інтернет.

6.4.2. Надавати технічним спеціалістам Ліцензіара правдиву інформацію, необхідну для
забезпечення налаштування Програмного продукту. Відповідальним за зміст документів,

чеків та звітів, обробка яких забезпечується за допомогою Програмного продукту, є
Користувач.

6.4.3. Встановлювати всі оновлення програмного забезпечення Продукту не пізніше ніж через 3

(три) робочі дні з дати отримання інформації про вихід таких оновлень в офіційному каналі
Торгсофт у twitter https://twitter.com/torgsoft.

6.4.4. Не копіювати, не модифікувати та не проникати в програмне забезпечення Програмного
продукту, не створювати програми, похідні від Програмного продукту.

6.4.5. Не продавати та не здавати в оренду, не передавати третім особам будь-яких прав щодо
Програмного продукту

7. Гарантії
7.1. Сервер фіскальної служби та API пРРО — стороннє програмне забезпечення. Торгсофт не несе

відповідальності за збої та помилки в роботі сервера фіскальної служби.

7.2. Ліцензіар та Дилер Ліцензіара не несуть жодної відповідальності за прямі чи непрямі наслідки
застосування Програмного продукту, у тому числі якщо вони виникли через можливі помилки в
комплекті програмного продукту, а також якщо вони виникли внаслідок прихованих помилок у
програмному забезпеченні.

8. Оновлення, підтримка та відповідність вимогам законодавства
8.1. Ліцензіар отримує інформацію про зміни програмного РРО фіскальної служби на загальних

підставах, та використовуючи відкритий API для роботи з сервером фіскальної служби.

8.2. Ліцензіар не несе відповідальності за роботу та актуальність Програмного продукту, якщо вимоги
фіскальної служби випущені заднім числом або у строки менш ніж 60 днів до обов'язкового їх
впровадження.

8.3. Для стабільної роботи Програмного продукту з сервером фіскальної служби Ліцензіат повинен
самостійно та регулярно оновлювати програму Торгсофт. Про вихід оновлень Ліцензіат повідомляє у
своєму офіційному каналі у твіттер https://twitter.com/torgsoft.

8.4. Ліцензіар не несе відповідальності за виконання дій Ліцензіатом у застарілих версіях, роботу з
програмним РРО порушуючи регламент обов'язкового друку чека, помилок дій з боку користувачів
Програмного продукту.

8.5. Ліцензіар підтримує актуальність структури фіскального чека, відповідно до вимог API фіскальної
служби.

8.6. Ліцензіат може використовувати Програмний продукт самостійно – без участі техпідтримки.

8.7. Підтримка Програмного продукту та пРРО здійснюється на платній основі.

8.8. У разі виникнення помилки або попередження на екрані Ліцензіат не може ігнорувати повідомлення
та має повідомити Ліцензіара про цей інцидент на email info@torgsoft.ua. Ліцензіар не несе
відповідальності у разі ігнорування системних повідомлень Ліцензіатом.
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8.9. Якщо на сайті описано спосіб вирішення помилки, Ліцензіат може виправити помилку за допомогою
рекомендацій на сайті.

9. Захист інформації та персональні дані
9.1. Всі дані Ліцензіата зберігаються на сервері Ліцензіата. Ліцензіар не має доступу до сервера

Ліцензіата та його ключів електронного підпису.

9.2. Сторони погоджуються на обробку, використання та передачу персональних даних за цим
Договором, в обсязі, необхідному для належного виконання умов цього Договору.

9.3. При використанні Програмного продукту Ліцензіат приймає положення Політики конфіденційності
щодо всіх персональних даних. Політика конфіденційності є невіддільною частиною цього Договору.

10. Відповідальність сторін
10.1. Програмний продукт встановлюється на сервер Ліцензіата – Ліцензіар не має доступу до сервера

Ліцензіата та його даних.

10.2. Ліцензіар не несе відповідальності за дані, які вносить до програми користувач.

10.3. Ліцензіат відповідає за збереження даних на своєму сервері.
10.4. Ліцензіар надає Програмний продукт Ліцензіату як інструмент, що використовуватиметься в рамках

закону.

10.5. Ліцензіат не несе відповідальності за використання Ліцензіаром Програмного продукту та
програмного РРО, оскільки програмний продукт знаходиться у повному розпорядженні користувачів
та їх дії не контролюються Ліцензіаром.

11. Інші умови
11.1. Договір набуває юридичної сили:

11.1.1. для Ліцензіара – з моменту його оприлюднення на інформаційному ресурсі Сервісу,

11.1.2. для Ліцензіата – з моменту використання Програмного продукту.

11.2. Ліцензіар має право вносити зміни в цей Договір. Усі зміни набувають чинності з моменту їх
публікації.

11.3. Сторони погоджуються, що дійшли згоди по всім істотним умовам Договору та домовились про
можливість використання документів в електронній формі. Жодна зі Сторін не вправі заперечувати
юридичну силу документу виключно з підстав того, що він має електронну форму.

12. Адреса та реквізити Ліцензіара
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГСОФТ»

код ЄДРПОУ 44185331

адреса: 61002, Україна, Харківська обл., м. Харків, вул. Гіршмана, 16

Розрахунковий рахунок (IBAN): UA393515330000026001052179855

Банк: Харківське ГРУ АТ КБ «ПриватБанк»

Є платником єдиного податку 3-ї групи за ставкою 5%. Не платник ПДВ.

Тел./Факс +380577601828
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