
Додаток № 4 
до Агентського договору  

№ ___________ від ______ 20__ р. 
 

ДОДАТКОВА УГОДА  
 

м.Київ                                                                          «____»___________ 20___ р.  

.             

Приватне підприємство «Альянс», юридична особа, яка належним чином зареєстрована та 
існує згідно із законодавством України, в особі директора Сислової Олени Еммануілівни, яка діє на 

підставі Статуту та відповідно до ліцензії АГ № 580849 від 22.02.2012 р. на здійснення 
туроператорської діяльності, виданої Державним Агенством України з Туризму та Курортів, надалі - 

ТУРОПЕРАТОР, з однієї сторони та 

_______________________________________________________________________________, 
що належним  чином зареєстрована  та існує згідно із законодавством України, в особі 

________________________________________________________________, що діє на підставі   
________________ та відповідно до ліцензії _____ № ________________ від ________________ р.  на 

здійснення __________________ діяльності, виданої  Державною службою туризму і курортів 

Міністерства культури і туризму України, надалі - ТУРАГЕНТ, з другої сторони,  надалі - СТОРОНИ, 
уклали цю Додаткову угоду до Агентського договору № _____ від ___________ 20____ 

року (надалі – Агентський договір)  про наступне : 

 

1. Ця Додаткова угода встановлює порядок та умови застосування ТУРАГЕНТОМ електронної системи 

бронювання туристичного продукту ТУРОПЕРАТОРА. 
2. Електронна система бронювания - це оформлення Заявки на бронювання ТУРАГЕНТА  в електронній 

формі на веб-сайті Приватного підприємства «Альянс» в мережі Інтернет (www.alltours.kiev.ua), в 

розділі : «Основні напрямки, ON-LINE бронювання»  з дотриманням умов цієї Додаткової угоди.  
 3. Доступ до електронної системи бронювання надається шляхом надання ТУРАГЕНТУ логіна та 

пароля доступу, який буде дійсний тільки при ON-LINE бронюванні на час дії підписаного 
ТУРАГЕНТОМ Агентського договору та даної Додаткової угоди. 

4. ТУРАГЕНТОМ  визначені наступні працівники, яким від його імені надається доступ до електронної 
системи бронювання ТУРАГЕНТА : 
            

Прізвище Ім‘я  Телефон E-mail ICQ Login* 
      
      

* У випадку, коли логін не може бути прийнятий ТУРОПЕРАТОРОМ з технічних причин, ТУРОПЕРАТОР 
надасть ТУРАГЕНТУ інший, змінений логін. 
 
а)  Спосіб доступу ТУРАГЕНТА до мережі  Інтернет: модем / виділена лінія (необхідне підкреслити). 
б)   Браузер, який використовується ТУРАГЕНТОМ : __________________________________ 

в) Антивірусне  програмне забезпечення, яке використовується ТУРАГЕНТОМ : 
____________________________________________ 

5. Пароль доступу надається  ТУРОПЕРАТОРОМ ТУРАГЕНТУ на протязі 3 робочих днів після підписання 
СТОРОНАМИ цієї Додаткової угоди при умові погодження логінів працівників ТУРАГЕНТА, вказаних в п. 

4 цієї Додаткової угоди.  

6. При застосуванні електронної форми Заявки на бронювання ТУРАГЕНТА залишаються дійсними всі 
положення Агентського договору, включаючи порядок продажу ТУРАГЕНТОМ туристичного продукту 

ТУРОПЕРАТОРА, порядок оплати, застосування штрафних санкцій, та всі інші умови, визначені в 
Агентському договорі. 

7. СТОРОНИ зобов′язуються зберігати конфіденційність щодо даних, отриманих після підписання цієї  

Додаткової угоди  
8.   ТУРАГЕНТУ заборонено передавати  логін/пароль  третім особам, не зазначеним в п. 4 даної 

Додаткової угоди, з будь-якою метою. 
9. У випадку неналежного використання, зберігання, або розголошення третім особам логіна/пароля  

електронної системи бронювання,  ТУРАГЕНТ зобов’язується відшкодувати  ТУРОПЕРАТОРУ пов’язані з  
цим збитки у повному обсязі. 

10. У випадку втрати логіна/пароля, або звільнення працівника ТУРАГЕНТА, якому було надано доступ до 

електронної системи бронювання  ТУРАГЕНТ зобов’язується негайно (на протязі одного дня) письмово 
повідомити ТУРОПЕРАТОРА про дані зміни з метою запобігання несанкціонованого доступу до 

електронної системи бронювання .   

http://www.alltours.kiev.ua/


11. Всі інші умови Агентського договору, не змінені даною Додатковою угодою, зберігають свою чинність. 
12. Ця Додаткова угода  набирає чинності з моменту підписання її СТОРОНАМИ. 

 
 
    ТУРОПЕРАТОР                                                                   ТУРАГЕНТ   
                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ПП „Альянс” 
Україна, 04053                                                                           

м. Київ, вул. В. Житомирська 38, оф. № 3                            
Код ЄДРПОУ 30059210                                                                

Р/р 26002012723529 в ФВАТ 
«Держ.Експ.-Імп. Банк» м.Києва,  

 МФО 380333                                                                                                                                     

Тел./факс : (+38044) 492-72-86  
e-mail : sales@alliance.ua        

URL : www.alliance.ua 
 

 

 
Директор                                                                                      Директор                                                                                                                                          

Сислова Олена Еммануілівна 
 

М.П.                                                                                               М.П.   
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