
ДОГОВІР  

комерційної концесії (франчайзингу) на створення кав’ярні 

м. ______                                                                           «_____» _______________ 20__ р. 

 

______________________________ в особі ______________________________, що діє на 

підставі ______________________________, іменований надалі «Правоволоділець», з 

одного боку, і ______________________________ в особі 

______________________________, що діє на підставі 

______________________________, іменований надалі «Користувач», з іншого боку, 

іменовані надалі «Сторони», уклали цей договір, надалі «договір», про таке: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Згідно з цим договором Сторони зобов'язуються: 

1.1.1. Правоволоділець зобов'язується надати Користувачу на термін дії цього договору 

комплекс прав, що складається з технічної і комерційної інформації, рекламної 

атрибутики, ноу-хау, рецептур, технологій для створення підприємства Кав'ярні 

«____________________» в приміщенні, що належить Користувачу на умовах власності 

або оренди. 

1.1.2. Користувач зобов'язується відповідно до рекомендацій Правоволодільця на 

умовах цього договору створити власними силами підприємство Кав'ярню 

«____________________» і здійснювати виготовлення і продаж продукції громадського 

харчування на території, визначеної цим договором. Вся продукція громадського 

харчування, виготовлена Користувачем, повинна відповідати високій якості, рецептурі і 

технологіям Правоволодільця. 

1.1.3. Крім надання комплекса прав, Правоволоділець зобов'язаний виконати для 

Користувача комплекс послуг, зазначений в Додатку № __________ до цього договору. 

1.1.4. Порядок розрахунків між Користувачем і Правоволодільцем визначається Угодою 

про розрахунки (Додаток № __________ до договору). 

1.1.5. Користувач має право здійснювати виготовлення та реалізацію продукції 

громадського харчування Кав'ярні «____________________» тільки на території 

____________________ - щодо діяльності одного підприємства громадського 

харчування, що належить Користувачу. 

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

2.1. Користувач зобов'язується: 

2.1.1. Здійснювати виготовлення і продаж продукції громадського харчування Кав'ярні 

«__________» в місці (підприємстві), узгодженому з Правоволодільцем і відповідно до 

правил і рекомендацій Правоволодільця. 

2.1.2. Організувати на підприємстві ефективну систему внутрішнього контролю. 

2.1.3. Користувач виконує доручені йому Правоволодільцем дії самостійно, повністю 

несучи відповідальність за якість послуг, що надаються, і організацію бізнесу, 

забезпечує відповідність якості продукції (послуг), що готується (надаються) на основі 

цього договору, якості аналогічної продукції (послуг), що готується (надаються) 

безпосередньо Правоволодільцем. 

2.1.4. Використовувати, при здійсненні передбаченої цим договором діяльності, 

найменування, комерційне позначення Правоволодільця, колірну гамму, інші знаки  


