Публічний договір купівлі-продажу товарів
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЛО» (далі – Продавець), в особі
директора Лисенко Костянтина Петровича, який діє на підставі Статуту, та особа, що приєдналась до даного
Договору, шляхом придбання товару (далі – Споживач, Покупець), з іншої сторони, які надалі при
спільному згадуванні іменуються як Сторони, а кожен окремо – як Сторона, уклали цей Публічний договір
про купівлю-продаж товару (далі – Публічний договір) у відповідності до ст. 633, 634, 641, 642 Цивільного
кодексу України про таке.
1. ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ У ДОГОВОРІ
1.1. Публічний договір - договір купівлі-продажу, який встановлює для всіх Покупців, крім тих,
кому згідно із законодавством України надано пільги, однакові умови придбання Товару на умовах
публічної оферти з моменту її акцептування Покупцями.
1.2. Оферта - пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній особі згідно зі ст. 641 Цивільного
кодексу України, укласти з ним договір на умовах, які передбачені Публічним договором. Оферта набуває
чинності з моменту її розміщення на Сайті.
1.3. Акцепт - надання Покупцем повної і безумовної згоди Продавцю на пропозицію укласти даний
Публічний договір на умовах, передбачених Публічним договором, що оформляється шляхом приєднання
Споживача до цього Договору, згідно із заявою-приєднання, яка є додатком 1 до цього Договору. Придбання
товару Споживачем здійснюється шляхом розміщенні замовлення на сайті Продавця.
Після прийняття Покупцем пропозиції Споживача про придбання товару та укладення Договору,
право вимоги по оплаті за товар переходить до Фактора в рамках договору факторингу № ________ від
_______ 2019 р. між Продавцем та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Гідра
фін сервіс».
З моменту підписання Заяви-приєднання Споживачем Договір вважається укладеним.
1.4. Замовлення - окремі позиції з асортиментного переліку Товару, зазначені Покупцем при
розміщенні Замовлення на сайті або замовлені будь-яким іншим способом.
1.5. Поставка перевізником - безпосередня передача Товару від співробітника служби доставки
Покупцю в місці, зазначеному Покупцем в якості адреси доставки, на платних або безкоштовних умовах.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
2.1. Продавець зобов'язується передати Покупцеві Товар, який належить Продавцю на праві
власності, а Покупець зобов'язується прийняти Товар та оплатити його в порядку і на умовах, передбачених
цим Публічним договором.
2.2. Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з умовами даного Договору, і Продавець не
зобов'язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору крім
як публікації його на Сайті.
2.3. Здійснення Покупцем акцепту підтверджує те, що Покупець ознайомився зі змістом цього
Договору, реєстраційними даними Продавця, порядком прийняття претензій, з характеристиками Товару, з
ціною Товару, умовами оплати вартості Товару, умовами доставки Товару і оплати вартості такої доставки,
гарантійними зобов'язаннями щодо товару, порядком розірвання цього Договору.
2.4. Шляхом укладення цього Договору Покупець підтверджує, що він ознайомлений з інформацією
про Товар, який продається за умовами цього Договору, а саме щодо його форми, габаритів, зовнішнього
вигляду, дизайну, кольору, розміру, якості, з характеристиками матеріалу, з якого Товар виготовлений, а
також з інформацією про його виробника, усвідомлює такі характеристики Товару і їх значення, і згоден на
придбання такого Товару з такими характеристиками.
2.5. У разі письмової вимоги Покупця даний Договір може бути роздрукований і підписаний
Сторонами.
3. ГАРАНТІЇ
3.1. Гарантійний строк Товару встановлюється його виробником та починає свій перебіг з моменту
передачі Товару Споживачу. Якщо для товарів встановлено законом або виробником строк експлуатації, то
гарантійний строк експлуатації обчислюється від дня введення виробу в експлуатацію.
3.2. Гарантія не поширюється на недоліки Товару, що виникли внаслідок порушення порядку та умов
зберігання або використання Товару, які передбачені технічними умовами/гарантійними зобов’язаннями та
правилами експлуатації виробника. Гарантія не є дійсною, якщо пошкодження Товару виникло внаслідок
необережності, недостатнього контролю та обслуговування чи неправильного використовування Товару.
4. ЦІНА ТОВАРУ
4.1. Ціна на Товар вказана на Сайті в національній валюті України (гривня) за одиницю Товару.
4.2. Оплата Товару здійснюється на умовах відстрочення платежу. Покупець здійснює оплату за
поставлений товар не пізніше 2 (двох) банківських днів, з дати заключення цього Договору.
4.3. Датою оплати Покупцем вартості Товару вважається дата надходження відповідної суми
грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

4.4. Право власності на Товар переходить до Покупця з моменту 100 (сто) % оплати вартості Товару.
4.5. Покупцеві може бути відмовлено в оформленні покупки Товару в разі відсутності Товару в
наявності (на складі).
5. ВИКОНАННЯ ЗОБОВЯЗАНЬ ПРОДАВЦЕМ
5.1. Продавець вважається таким, що виконав зобов'язання з передання Товару, якщо він передав
Товар Покупцю.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Публічним договором Продавець і
Покупець несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
6.2. У разі порушення строків здійснення платежів, передбачених цим Публічним договором,
Покупець зобов'язується виплатити Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного
банку України за кожен день прострочення платежу.
6.3. У разі дострокового припинення Публічного договору з ініціативи Продавця, за умови
дотримання Покупцем всіх умов даного Договору, до моменту доставки товару Покупцеві Продавець
зобов'язується повернути Покупцеві 100 (сто)% попередньої оплати за Товар.
6.4. Виплата пені або штрафу не звільняє Покупця або Продавця від виконання зобов'язань за цим
Публічним договором.
7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
7.1. Договір набирає законної сили з моменту його акцептування Покупцем і діє до моменту повного
виконання зобов'язань Продавцем і Покупцем.
7.2. Після підписання цього Договору будь-які інші попередні заяви, листи та інші домовленості,
пов'язані з цим Договором, втрачають чинність.
8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим
Договором у випадку, якщо таке невиконання було спричинене форс-мажорними обставинами, які виникли
після підписання цього Договору та не могли бути відвернені розумними діями Сторін. Форс-мажорні
обставини означають надзвичайні обставини, яких не можна запобігти за існуючих обставин, та які роблять
неможливим виконання Сторонами своїх зобов`язань. До таких надзвичайних обставин входять повінь,
пожежа, землетрус та інші стихійні лиха, страйк, війна, воєнна діяльність. Зміни у законодавстві або
постановах, які прямо або опосередковано впливають на Сторону, не вважаються форс-мажорними
обставинами.
8.2. Якщо виникають форс-мажорні обставини, Сторона, яка стверджує, що для неї неможливо
виконати зобов'язання з будь-якої причини, повідомляє іншу Сторону про такі обставини у письмовій формі.
Таке повідомлення має включати інформацію про характер таких обставин, оцінку їх впливу на здатність
Сторони виконувати зобов'язання за цим Договором. Таке повідомлення надсилається рекомендованим
листом з повідомленням про отримання. Неповідомлення іншої Сторони про існування форс-мажорних
обставин протягом десяти (10) календарних днів після їх початку позбавляє Сторону, яка зазнала їх впливу,
права покладатися на ці форс-мажорні обставини як на юридичне виправдання невиконання цього Договору.
8.3. У разі виникнення форс-мажорних обставин, строк виконання зобов`язань по цьому договору
переноситься відповідно часу, коли будуть діяти ці обставини або їх наслідки, але не більш ніж 30
календарних днів. Якщо вищевказані обставини та їх наслідки будуть діяти більш ніж 30 календарних днів,
Сторони на основі взаємних переговорів приймають рішення, щодо цього Договору. Достатнім доказом
виникнення форс-мажорних обставин є сертифікат Торговельно-промислової палати України.
9. РЕГУЛЮЮЧЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. Цей Договір регулюється чинним законодавством України і тлумачиться у відповідності до нього.
9.2. Цей Договір розповсюджує свою дію тільки на територію України.
9.3. Будь-які суперечки, що виникають у зв'язку з цим Договором, вирішуються шляхом переговорів.
Якщо Сторони не домовляються, вони мають право звернутися до господарського суду у відповідності до
чинного законодавства України.
10. ІНШІ УМОВИ
10.1. Недійсність окремих положень Публічного договору не передбачає недійсність Публічного
договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Публічний договір міг би бути укладений без
включення до нього таких положень.
10.2. Покупець дозволяє Продавцю здійснювати всі дії, які відповідно до Закону України «Про захист
персональних даних» є обробкою персональних даних Покупця, згідно сформульованої мети їх обробки,
якою є забезпечення реалізації господарських, цивільно-правових, податкових відносин та відносин у сфері,
передбаченої установчими документами, бухгалтерського обліку.
10.3. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він (Покупець) ознайомлений з
правами, що передбачені Законом України «Про захист персональних даних».

10.4 Покупець надає свою згоду на обробку, збереження і передачу (поширення) своїх персональних
даних третім особам, які повязані з реалізацією цієї мети в тому числі і Фактору.
10.5. Продавець може передати своє право вимоги до Покупця щодо сплати отриманого Товару
іншим особам, без узгодження з Споживачем, відповідно до ст. 512 Цивільного Кодексу України.
10.6. До даного Договору можуть приєднатися лише особи, що мають повну цивільну дієздатність.
Приєднуючись до даного Договору, Споживач підтверджує свою правоздатність та дієздатність, включаючи
досягнення 18-річного віку, а також усвідомлює відповідальність за зобов’язаннями, що покладаються на
нього в результаті укладення даного Договору.
Додаток № 1 Зразок заяви-приєднання на 1-му арк.
ТОВ «Алло» __________________
Адреса: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Барикадна, 15а
____________________/ _________________
Додаток № 1 до
Публічного договору купівлі продажу товарів
Відповідно до п. 1.3. Договору про купівлю-продаж товарів (далі – Договір) у даному Додатку № 1
встановлено зразок заяви-приєднання:
«ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ до Договору купівлі-продажу»
Договір про купівлю-продаж товарів (надалі – Договір) укладається шляхом приєднання фізичної
особи-громадянина (надалі – Споживач), що має намір придбати товар, до Договору. Споживач не може
запропонувати свої умови цього Договору, у відповідності до ст. 634 Цивільного кодексу України. У
випадку незгоди зі змістом та формою договору чи окремих його положень, Споживач вправі відмовитись
від його укладення.
Заява-приєднання (надалі – Заява) заповнюється у 1 (одному) примірнику українською мовою,
друкованими літерами та підписується у відповідності до Закону України «Про електронні довірчі послуги».
Заява приймається та реєструється Продавцем для подальших дій у відповідності до умов Договору.
Споживач, підписавши дану заяву, укладає з Покупцем Договір, розміщений на сайті за посиланням:
http://hydra.finance/wp-content/uploads/2019/03/Публічний-договір.pdf , шляхом приєднання до всіх умов
Договору в цілому.
З моменту підписання Споживачем Заяви та прийняття її Покупцем, Клієнт та Продавець набувають
прав та обов’язків, визначених Договором, та несуть відповідальність за їх невиконання та/або неналежне
виконання.
Договір, розміщений: http://hydra.finance/wp-content/uploads/2019/03/Публічний-договір.pdf ,
є оригінальним примірником та має повну юридичну силу.
Підписавши заяву Споживач засвідчує:
- ознайомлення з усіма положеннями Договору та нормативно-правовими актами, що регулюють
купівлю-продаж товарів;
- повне розуміння змісту Договору, значень термінів і понять, всіх його умов;
- вільне волевиявлення укласти Договір, відповідно до всіх його умов, шляхом приєднання до нього в
повному обсязі.

_____________________
(підпис)

_____________________
(дата)

____________________________
(ПІБ)

