«Затверджено»
Директор ТОВ «Бітрікс24» Суслов Д.С.
«30» червня 2017 р.
ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПРОЕКТУ «МАРКЕТПЛЕЙС»
Ці Загальні умови проекту «Маркетплейс» (надалі – Умови) визначають порядок і умови
взаємодії Товариства з обмеженою відповідальністю «Бітрікс24» (далі — Ліцензіат) з
одного боку та юридичними особами або фізичними особами-підприємцями (далі Ліцензіар), що бажають укласти з Ліцензіатом, повністю прийнявши ці Умови, Ліцензійний
договір (далі — Договір), з іншого боку.
1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
У цих Умовах та в Договорі нижченаведені терміни застосовуються виключно у таких
значеннях:
1.1. Модуль — комп'ютерна програма (як в цілому, так і її компоненти), на використання
якої Ліцензіар наділений всім необхідним обсягом прав на Території договору та
протягом всього терміну дії Договору, які надаються Ліцензіату за Договором.
Конкретний перелік Модулів вказується в Додатку до Договору.
1.2. Договір — ліцензійний договір між Ліцензіаром та Ліцензіатом, укладення якого є
згодою Ліцензіара з цими Умовами.
1.3. Субліцензіат — юридична особа, фізична особа-підприємець або фізична особа, яка
отримала від Ліцензіата (безпосередньо або через інших осіб) право використання
Модуля, що включає в тому числі згоду на надання права використання Модуля третім
особам на підставі субліцензійного договору.
1.4. Кінцевий користувач — юридична особа, фізична особа-підприємець або фізична
особа, яка отримала від Ліцензіата або субліцензіата право використання Модуля без
права субліцензування та/або екземпляри Модуля.
1.5. Угода користувача — договір, що укладається між Ліцензіаром (Правовласником) та
Кінцевим користувачем при встановленні Модуля за формою, наведеною в Додатку
№ 1 до цих Умов.
1.6. Технічна підтрімка — заходи, здійснювані Ліцензіаром у встановлених ним межах та
обсягах для забезпечення функціонування Модуля, включаючи консультування
Кінцевих користувачів з питань використання Модуля.
1.7. Територія – територія дії Договору — територія України.
1.8. Сайти —marketplace.1c-bitrix.ua.
1.9. Посібнік – посібник зі створення Модуля, розміщений в мережі Інтернет за адресою
marketplace.1c-bitrix.ua, що визначає порядок створення та розміщення модулів на
сайті.
2. ВЗАЄМОВІДНОСІНІ СТОРІН
2.1. Ліцензіар:
2.1.1. Надсилає Ліцензіату Модуль для розміщення на Сайтах, дотримуючись Посібника,
та надає можливість його використання (просту невиключну ліцензію) у межах
Договору, у відповідності до вимог чинного законодавства України.
2.1.2. При укладанні з Кінцевими користувачами Угод корістувача застосовує форму,
наведену в Додатку № 1 до цих Умов.
2.1.3. Самостійно визначає розмір свого ліцензійної винагороди, найменування та
кількість модулів, з обов'язковим спрямуванням Ліцензіату за його поштовою

адресою складеного і підписаного Ліцензіаром оригіналу додаткової угоди до
Договору. Зазначені зміни та/або доповнення набувають чинності з першого числа
місяця, наступного за датою підписання. Розмір винагороди зазначається
Ліцензіаром на Сайтах при розміщенні Модуля.
2.1.4. Надає Кінцевим користувачам Технічну підтримку у порядку та на умовах,
обумовлених самим Ліцензіаром, а також у відповідно до чинного законодавства
України.
2.1.5. Консультує Ліцензіата з питань, пов'язаних з функціональністю Модуля,
особливостями встановлення та експлуатації на стандартних конфігураціях
підтримуваних (популярних) операційних, поштових та інших систем.
2.1.6. Надає контактну інформацію та умови звернення до Ліцензіара за Технічною
підтримкою та іншими консультаціями, шляхом розміщення зазначеної інформації
на Сайтах.
2.1.7. На вимогу Ліцензіата надає всі документи, що підтверджують права Ліцензіара на
використання Модуля та на надання прав його використання, включаючи авторські
договори, ліцензії та згоди від правовласників. Ліцензіар має право не розкривати
фінансові умови таких наданих документів.
2.1.8. Негайно інформує Ліцензіата про виникнення претензій з боку третіх осіб та / або
державних органів, щодо правомірності розміщення Модуля, в тому числі
інформації на Сайтах, які можуть бути пред'явлені Ліцензіату або можуть призвести
до недійсності будь-якого з умов Договору.
2.1.9. Самостійно за рахунок власних коштів здійснювати відшкодування матеріального
збитку або моральної шкоди, заподіяної Кінцевим користувачам, у разі якщо така
шкода чи шкода була заподіяна у зв'язку з використанням Модуля або його
вмістом. Відповідальність за таку шкоду у будь-якому випадку не може бути
покладена на Ліцензіата.
2.1.10. Дотримується всіх гарантій, що зазначені в Договорі.
2.1.11. Самостійно шляхом доступу в закриту від третіх осіб частину Сайтів Ліцензіата
(особистий кабінет) веде каталог Модулів, а також розміщує необхідну інформацію
про функціональні можливості Модуля на Сайтах.
2.1.12. Отримує винагороду (роялті), у розмірах та порядку, що визначені Договором.
2.2. Ліцензіат:
2.2.1. Надає Ліцензіарові доступ до закритої від третіх осіб частини Сайтів (особистий
кабінет).
2.2.2. Зобов'язується дотримувати авторські права Ліцензіара.
2.2.3. Інформує Ліцензіара про всі випадки порушення умов використання Модулів
Кінцевими користувачами, що стали йому відомими.
2.2.4. Зобов'язується припинити надання прав на використання Модулів та/або
постачання Модулів тим субліцензіата та/або Кінцевим користувачам, відносно
яких у Ліцензіара є інформація про порушення такими особами умов використання
Модулів, за умови наявності у Ліцензіата письмового повідомлення, направленого
Ліцензіаром.
2.2.5. Виплачує Ліцензіарові винагороду (роялті) за надані за Договором права в порядку
та строки, що визначені Договором.
2.2.6. Здійснює попередню перевірку Модуля перед розміщенням на Сайтах, оцінюючи
його на свій розсуд на предмет відповідності його компонентів технічними
параметрами, Посібнику, а також чинному законодавству України, інших країн
згідно переліку Територій, - нормам моралі і моральності, у тому числі на предмет
наявності інформації, є пропагандою тероризму, насильства, наркотиків,

міжнаціональної ворожнечі та т.п. Ліцензіат залишає за собою право відмовити
Ліцензіарові в розміщенні Модуля на Сайтах на підставі результатів вказаної
перевірки без пояснення причин.
2.2.7. Використовує фірмове найменування, а також торгові марки Ліцензіара виключно
для цілей Договору, включаючи, але не обмежуючись, розміщенням на Сайтах.
2.2.8. На свій розсуд може видалити з Сайтів Модуль у випадку, якщо він містить
функціонал, матеріали або контент, що порушує вимоги законодавства, або за
розумного судження Ліцензіата може виявитися небажаним для користувачів
продуктів та рішень Ліцензіата, а також у разі здійснення за допомогою Модуля
Ліцензіаром або іншою особою або підозри на здійснення ним дій, які завдають чи
можуть завдати шкоди Ліцензіату, субліцензіату, Кінцевим користувачам та/або
третім особам.
2.3. Сторони зобов'язуються забезпечити конфіденційність інформації про умови
Договору, а також всіх отриманих відомостей у зв'язку з Договором, протягом
усього терміну дії Договору та 3 (трьох) років з дати його розірвання.
2.4. Всі інші питання взаємовідносин Сторін регулюються положеннями Договору.

