

     
Додаток №1
до Договору № XXXcontractidXXX
Про надання послуг
від XXXdatedateXXX р. 
ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ, ТА ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ
Вказані послуги надаються відповідно до Регламенту, що розташований на сайті Виконавця, на сторінці http://www.1gb.ua/regl.
Усі ціни, наведені у додатку, вказані з урахуванням ПДВ.

Код тарифу хостингу: 		XXXplantagXXX
Період оплати, місяці:		XXXperiodmonthsXXX
Ціна за період оплати, гривень:	XXXperiodpriceXXX

У випадку необхідності визначення ціни за неповний період оплати, ціна одного дня періоду вираховується виходячи з фактичної кількості днів у повному періоді на дату розрахунку ціни.
 
Віртуальний хостинг та електронна пошта
Кількість незалежних веб-сайтів:				XXXplansitesXXX	
Кількість електронних поштових скриньок: 		XXXplanemailXXX
Дискова квота для сайтів та пошти:			XXXplandiskXXX Мб
З них, дискова квота на SSD диску (для сайтів): 		XXXplanssdXXX Мб
Дискова квота для баз mySQL/pgSQL/MS-SQL:		XXXplanmysqldiskXXX Мб
Кількість логінів для баз MS-SQL:				XXXplanmssqlXXX
Допустимий розмір пам’яті для http-демонів: 		XXXplandmemXXX Мб
Процесорне навантаження, % одного ядра CPU:    	XXXplancpuXXX %
Кількість сайтів, що розміщуються на VIP-серверах:	XXXplanturboXXX

Параметри тарифних планів дозволяють розміщувати скрипти відповідно до технічного регламенту хостингу, який публікується на сторінці http://www.1gb.ua/regl.
	В усіх тарифах, крім тарифів з особистим кабінетом «PROSTO»: безкоштовний вибір серверу IIS6/IIS7/Apache/Apache UNIX, технології PHP4, PHP5, PHP7, Zend Optimizer, SSI, PERL, CGI (UNIX), ASP (Windows), ASP.NET 1.1, 2.0, 3.0, 3.5, 4, 4.5 (Windows), SSH (UNIX), Jabber, SVN, WebDAV.
	В усіх тарифах, крім тарифів з особистим кабінетом «PROSTO»: 300 поштових псевдонімів, розмір однієї електронної скриньки до 1 Гб.
	Тариф з особистим кабінетом «PROSTO» працює з обмеженнями, що описані на сторінці http://prosto.1gb.ua/. Замовлення послуги можливе тільки одночасно з реєстрацією домену INF.UA, CC.UA, LTD.UA, COM.UA або KIEV.UA, використання власного домену неможливе.
Віртуальні сервери Hyper-V

Кількість віртуальних серверів:					XXXplanhvcntXXX
Сумарна кількість ядер процесора					XXXplanhvcpuXXX
Сумарний об’єм ОЗП для віртуальних серверів:			XXXplanhvmemXXX Мб
Сумарна дискова квота для віртуальних серверів:		XXXplanhvdskXXX Гб
Сумарна кількість виділених IPv4 адрес:				XXXplanhvipXXX
Сумарна дискова квота резервного копіювання:    		XXXplanhvdskbXXX Гб

Параметри тарифних планів дозволяють розміщувати віртуальні сервери у відповідності з технічним регламентом VDS, який публікується на сторінці s://www.1gb.ua/regl.vds" https://www.1gb.ua/regl.vds .
 
Реєстрація та продовження доменних імен
	За замовленням Замовника Виконавець надає послуги з реєстрації, продовження строку дії, трансферу та відновлення імен у доменних зонах (доменні послуги).
	Перелік доменних зон, у яких надаються доменні послуги, та їх вартість наведені на web-сервері Виконавця за адресою HYPERLINK "https://www.1gb.ua/price.domain" https://www.1gb.ua/price.domain .
	На інформацію, що розташована на web-сервері Виконавця за адресою HYPERLINK "https://www.1gb.ua/price.domain" https://www.1gb.ua/price.domain , не поширюється дія пп.2.4., 2.5. Договору. У разі зміни вартості та/або переліку доменних послуг такі зміни вступають в силу відразу після публікації на web‑сервері Виконавця за адресою HYPERLINK "https://www.1gb.ua/price.domain" https://www.1gb.ua/price.domain .
	Доменні послуги надаються у відповідності до Регламенту реєстрації доменних імен, який опублікований на web-сервері Виконавця за адресою HYPERLINK "https://www.1gb.ua/regl.domain" https://www.1gb.ua/regl.domain .
	Вартість послуги визначається на момент безпосереднього виконання відповідної операції реєстрації, продовження строку дії, трансферу або відновлення імені у доменній зоні.
	У випадку, якщо з моменту замовлення доменної послуги до моменту безпосереднього виконання відповідної операції пройшло не більше 5 днів, та якщо протягом цього строку вартість послуги підвищилася, Виконавець має право (але не зобов’язаний) надати таку послугу за ціною, що була дійсною на момент замовлення послуги.
	При замовленні тарифного плану та періоду оплати хостингу, що дозволяють безкоштовну реєстрацію, надається безкоштовна реєстрація або продовження доменного імені один раз на рік, за умови використання цього домену з хостингом, що надається Виконавцем. У разі необхідності використання домену з іншим хостингом, реєстрація або продовження домену мають бути сплачені у повному обсязі. 

Зазначена у п.2.7. безкоштовна реєстрація або продовження надаються для імені у доменних зонах, навпроти яких на web-сервері виконавця за адресою HYPERLINK "https://www.1gb.ua/price.domain" https://www.1gb.ua/price.domain є відмітка «1 ім`я безкоштовно».
	У тарифах з особистим кабінетом «PROSTO» змінити домен неможливо.
Додаткові послуги та ліцензії
	Виконавець надає Замовнику додаткові послуги, що замовляються у розділі «магазин ліцензій/послуг» та інших розділах особистого кабінету Замовника на web-сервері Виконавця, а також автоматично при обранні відповідних опцій у особистому кабінеті Замовника на web‑сервері Виконавця.
Надання додаткових послуг забезпечується придбанням ліцензій, що надають право Замовнику використовувати певну додаткову послугу протягом терміну дії ліцензії. Ліцензії не можуть бути придбані та/або використані частково. Можливе придбання та використання тільки цілої кількості ліцензій.

	Перелік додаткових послуг, що забезпечуються ліцензіями, умови їх використання та вартість придбання ліцензій, що їх забезпечують, наведені на web-сервері Виконавця за адресою HYPERLINK "https://www.1gb.ua/price.lic" https://www.1gb.ua/price.lic .
Наявність діючої протягом певного часу ліцензії надає Замовнику право користуватися забезпечуваною цією ліцензією послугою протягом цього часу. Купівля ліцензії не може бути відмінена, якщо мало місце фактичне використання забезпечуваної цією ліцензією послуги. Купівля ліцензії на програмне забезпечення Microsoft не може бути відмінена, якщо термін дії ліцензії вже сплинув, навіть у випадку відсутності фактичного використання забезпечуваної цією ліцензією послуги.
Термін дії ліцензії поширюється до останнього числа календарного місяця початку дії ліцензії, якщо інше не зазначено в графі «опис та умови…» ліцензії на web-сервері Виконавця за адресою HYPERLINK "https://www.1gb.ua/price.lic" https://www.1gb.ua/price.lic .
На інформацію, що розташована на web-сервері Виконавця за адресою HYPERLINK "https://www.1gb.ua/price.lic" https://www.1gb.ua/price.lic та на web-сторінках, на які посилається ця web-сторінка, не поширюється дія пп.2.4., 2.5. Договору. У разі зміни вартості, та/або умов використання, та/або переліку ліцензій на додаткові послуги, такі зміни вступають в силу відразу після публікації на web-сервері Виконавця за адресою HYPERLINK "https://www.1gb.ua/price.domain" https://www.1gb.ua/price.lic .
	Вартість придбання ліцензії визначається на момент безпосереднього придбання ліцензії.
	Додаткові послуги з доступу до використання програмного забезпечення Microsoft надаються виключно у відповідності з правилами, що опубліковані на web-сервері Виконавця за адресою HYPERLINK "https://www.1gb.ua/spla.terms" https://www.1gb.ua/spla.terms .
Від Виконавця:
Від Замовника:
_________________________________
_________________________________


