
АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР НА КОМП'ЮТЕРНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

м. __________                                                                  «______» ________ 20_р. 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «_____________________» в особі директора 

________________, що діє на підставі Статуту, іменований надалі «Принципал», з одного 

боку, та Товариство з обмеженою відповідальністю «_____________________» в особі 

директора ________________, що діє на підставі Статуту, іменований надалі «Агент», з 

іншого боку, іменовані надалі «Сторони», уклали цей договір, надалі «договір», про 

наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. За Договором Агент зобов'язується від свого імені, але за рахунок Принципала зробити 

юридичні та інші дії, спрямовані на продаж послуг Принципала (далі по тексту - Дії): 

виконання замовлень клієнтів з комп'ютерного обслуговування. За операції, укладеної за 

Договором Агентом з третьою особою, набуває права і стає зобов'язаним Агент, хоча б 

Принципал і був названий в угоді або вступив з третьою особою в безпосередні відносини 

по виконанню угоди. 

1.2. Агент зобов'язується здійснювати Дії на наступних істотних умов (далі по тексту - 

Умови): предметом діяльності є виконання замовлень клієнтів з комп'ютерного 

обслуговування; винагороду Агента складає сума, отримана за виконані роботи / послуги. 

1.3. Договір виповнюється Агентом наступного території: ____________________. 

2. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

2.1. Договір набуває чинності з «_____» _______________202_ року і діє до «_____» 

_______________202_ року. 

3. Права та обов'язки сторін 

3.1. Принципал зобов'язується: 

3.1.1. В термін до «_____» _______________202_ року надати Агенту інформацію про 

послуги, що надаються Принципала, необхідні для здійснення його діяльності, 

прейскуранти, рекламні матеріали та інше. 

3.2. Агент зобов'язується: 

3.2.1. Прийняте на себе доручення виконати на найбільш вигідних для Принципала умовах, 

сумлінно і розумно, відповідно до вказівок Принципала, а при відсутності в Договорі таких 

вказівок - відповідно до звичаїв ділового обороту або іншими звичайно ставляться. 

3.2.2. Повідомляти Принципалу на його вимогу всі відомості про хід виконання доручення. 

3.2.3. Вести необхідну звітність по всім комерційним операціям, здійснених в інтересах 

Принципала, надавати Принципалу оригінали (копії) договорів (документів), що 

укладаються в інтересах останнього і створюють для нього права та обов'язки. 



3.2.4. Ретельно і сумлінно займатися пошуком клієнтів, отриманням від них замовлень і 

укладенням з ними договорів на надання послуг Принципала.3.2.5. Попередньо 

узгоджувати з Принципалом умови договорів, що укладаються з потенційними клієнтами. 

3.3. Принципал вправі: 

3.3.1. Отримувати від Агента всі відомості про хід виконання доручення. 

 


