
ДОГОВІР  

комерційної концесії (франчайзингу) туристичної компанії 

 

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 Правоволоділець надає Користувачеві, за винагороду, на вказаний 

в Договорі термін, право використовувати у підприємницькій діяльності Користувача комплекс  

виключних прав, що належать Правоволодільцю, а саме: право на фірмове найменування 

«____________________» і на товарний знак згідно зі свідоцтвом на товарний знак (знак 

обслуговування) № __________, яке відображено в Додатку №1 і є невід'ємною частиною цього 

Договору. 

1.2. Користувач має право використовувати  комплекс виключних прав, що належить 

Правоволодільцю, на території міста ____________________. 

1.3. Термін дії цього Договору: з моменту підписання до «_____» _______________20__ року. 

1.4. Користувач зобов'язується регулярно, протягом терміну дії цього Договору, купувати 

туристичні тури операторів, зазначених в Додатку №2, і за напрямками зазначеним в Додатку 

№3, виключно у Правоволодільця. Якщо у Правоволодільця немає туристичних турів, 

запитуваної туристом тривалості або на запитувану їм дату, то Користувач має право купувати 

такі тури у інших операторів, за винятком турів за напрямами, зазначеними в Додатку №3. 

Розмір комісійної винагороди та інші характеристики туристичних турів Правоволодільця, що 

купуються Користувачем, вказані в Додатку №2, який є невід'ємною частиною цього Договору. 

1.5. В якості винагороди за користування комплексом виключних прав Користувач 

зобов'язується протягом терміну дії цього Договору сплачувати Правоволодільцю  __________ 

гривень щомісяця. Оплата зазначеної винагороди здійснюється шляхом безготівкового 

перерахування грошових коштів на поточний рахунок Правоволодільця до __________ числа 

кожного звітного місяця. 

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

2.1. Правоволоділець зобов'язаний: 

• передати Користувачеві технічну і комерційну документацію, надати іншу інформацію, 

необхідну Користувачеві для здійснення прав, наданих йому за цим Договором, а також 

проінструктувати Користувача і його працівників з питань, пов'язаних із здійсненням цих прав; 

• видати Користувачеві належним чином завірені копії; 

• надавати Користувачу постійне технічне та консультативне сприяння, включаючи сприяння у 

навчанні та підвищенні кваліфікації працівників; 

• надати Користувачеві єдину платформу (інтернет-сайт) для просування послуг, а також власну 

сторінку на сайті - ____________________; 

• не надавати іншим особам комплекс виключних прав, аналогічних цим Договором, для їх 

використання на закріпленій за Користувачем, згідно п.1.2 цього Договору території, а також 

утримуватися від власної аналогічної діяльності на території ____________________; 

• вести з Користувачем єдину рекламну політику. 

2.2. З урахуванням характеру та особливостей діяльності, що здійснюється Користувачем за цим 

Договором, Користувач зобов'язується: 



 


