ДОГОВІР КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ №____
м. ______________

«___» ___________ 20_ р.

________________________________________________________________
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(вказати найменування сторони) (надалі іменується «Правоволоділець») в особі
_______________________________________________________________________________
_____________________, (вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові), який діє на підставі
______________________________________________________,
(вказати:
статуту,
довіреності,
положення
тощо),
з
однієї
сторони,
та
________________________________________________________________
(вказати
найменування
сторони)
(надалі
іменується
«Користувач»)
в
особі
_______________________________________________________________________________
__________________________, (вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові), який діє на
підставі ______________________________________________________, з іншої сторони, (в
подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо ‒ «Сторона») уклали цей
Договір комерційної концесії (надалі іменується «Договір») про наступне.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

.U

A

1.1. Цей Договір укладається з метою успішного збуту товарів і послуг
__________(зазначити
територію)________
на
ринку
____________________________________________ та ділового співробітництва Сторін для
досягнення найкращих економічних результатів.
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1.2. За цим Договором Правоволоділець зобов’язується надати Користувачеві за плату
право користування відповідно до вимог Правоволодільця комплексом належних
Правоволодільцеві прав на об’єкти інтелектуальної власності, передбачені в Додатку __ до
цього Договору (надалі іменуються «об’єкти»), з метою виготовлення та (або) продажу
___________(зазначити вид товару)_________ (надалі іменується «товар») в таких обсягах:
______________________________________, а також вчинити інші передбачені цим
Договором дії.
1.3. Сторони у цьому Договорі погодились із тим, що вони мають наступні ділові цілі:

A

а) розподіл праці та спеціалізація виробництва;

.U

б) підвищення обсягів виробництва та виробничої програми;

U

в) забезпечення економічності виробництва за рахунок зниження вартості одиниці
продукції та закупівельної ціни на сировину та репродукційний матеріал;
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г) збільшення гнучкості виробництва та збуту відповідно до вимог ринку;
ґ) швидке освоєння нових виробів, які користуються попитом на ринку;
д) ______________________________________________________________.

1.4. Строки та способи передання права користування об’єктами Правоволодільцем
Користувачу, способи використання об’єктів Користувачем передбачені в додатках до
цього Договору.
2. ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА І РОЗВИТКУ
2.1. Для досягнення спільних цілей, згаданих у п. 1 цього Договору, Сторони
домовилися про наступне:
а) їх ділові стосунки за цим Договором базуються на взаємному співробітництві та

наданні допомоги в щоденній діяльності;
б) для встановлення цін у взаємному обміні товарами та послугами застосовуються
ринкові критерії;
в) Користувач планує виробництво й розвиток за єдиною методологією з урахуванням
пропозицій Правоволодільця, що надаються шляхом __________ в строк
________________.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ
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3.1. Предметом цього Договору є право використання об’єктів, комерційного досвіду
та ділової репутації Правоволодільця Користувачем.

