Публічний договір купівлі-продажу товару

Даний документ є відкритою пропозицією (оферта) Товариства з обмеженою відповідальністю
«Гідропрес Силова Гідравліка» ідентифікаційний номер юридичної особи 34649982 (далі за
текстом - Продавець) невизначеному колу осіб з придбання товарів, загальна інформація про які
розміщена на www.hydropress.ua та www.hydropress.com.ua.
Детальні характеристики, доступна кількість, остаточна ціна, тощо надається фахівцем компанії
після узгодження телефоном або e-mail.
Містить умови про порядок акцептування (згоди на придбання товару), права та обов’язки
сторін, порядок взаємодії сторін. Умови встановлюються однаковими для всіх покупців товару
Товариства.
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 сайтах www.hydropress.ua та www.hydropress.com.ua.
Договір є публічним, відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України.
Положення даного документу та його додатків приймаються особами, які вирішили приєднатися
в цілому без будь-яких змін його умов, відповідно до ст. 634 ЦК України.

Порядок прийняття пропозиції
Покупець надає повну і безумовну згоду Продавцю на пропозицію придбати Товар, шляхом:
направлення Покупцем Замовлення Товару на e-mail, розміщений на Інтернет-ресурсі;
відправлення Покупцем Замовлення на Товар за допомогою системи, розміщеної на Інтернетресурсі;
усного замовлення Товару по телефону Товариства.
Продавець, якщо вважає за необхідне, залишає за собою право вимагати конкретної форми
вираження волі Покупця на придбання Товару.
Замовлення - окремі позиції з асортиментного переліку Товару, зазначені Покупцем при
розміщенні Замовлення на Інтернет-ресурсі або замовлені будь-яким іншим способом. В
Замовлені Покупець зазначає свої реквізити і інформацію про зв’язок з ним (телефон або email).
Продавець не несе відповідальності за помилки та невідповідності, допущені покупцем у змісті
замовлення.
Приймаючи пропозицію Покупець підтверджує, що він ознайомлений з інформацією про Товар
Продавця, а саме щодо його технічних характеристик, форми, габаритів, зовнішнього вигляду,
дизайну, кольору, розміру, якості, 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. Ознайомився зі змістом цього Договору,
реєстраційними даними Продавця, з ціною Товару, умовами оплати вартості Товару, умовами
доставки Товару і оплати вартості такої доставки, гарантійними зобов'язаннями щодо товару,
порядком розірвання цього Договору.

З моменту отримання Продавцем від Покупця оплати Товару цей договір вважається
укладеним.
Ціна товару
Ціна на Товар вказана в рахунку-фактурі в національній валюті України (гривня) за одиницю
Товару згідно з установленим прейскурантом.
Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту оформлення
Замовлення без попередження Покупця.
Остаточною є ціна зазначена у виставленому рахунку-фактурі. Оплата здійснюється Покупцем
на поточний рахунок Продавця.

Порядок оплати і доставки товару
Якщо в рахунку-фактурі, виписаному Покупцеві, не вказано по-іншому, оплата за Товар має бути
сплачена готівкою або безготівковим розрахунком до поставки або відправки товару Покупцеві.
Розрахунки між Сторонами здійснюються шляхом перерахування Покупцем відповідної
грошової суми на поточний рахунок Продавця.
У разі часткової або несвоєчасної оплати Покупця за замовлений Товар Продавець залишає за
собою право неподання Товару, призупинення або повне невиконання взятих на себе
зобов'язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення/дії.
Товари гарантуються і надаються тільки за фактом отримання повної оплати Продавцем, що
означає сплату 100% (сто відсотків) вартості замовленого Товару, згідно дійсних цін на момент
оформлення Замовлення.
Доставка Товару здійснюється кур'єрськими або експедиторськими службами доставки
(перевізники), за рахунок Покупця згідно тарифів відповідної служби.
Продавець повідомляє про вартість доставки Покупця при оформленні Замовлення.
Відповідальність за збереження Товару після його відправлення Продавцем та до моменту його
передачі Покупцеві несе відповідна кур'єрська або експедиторська служба доставки.
Продавець передає для доставки товар перевізнику/службі в обумовлену з Покупцем дату.
У разі появи форс-мажорних обставин цей термін може бути продовжений. Форс-мажорними
вважаються всі обставини, що перешкоджають виконанню замовлення і є незалежними від
продавця і продавець не міг їх передбачити. У цьому випадку продавець негайно повідомляє
покупця про виникнення форс-мажорних обставин і вказує нову дату поставки.
У разі затримки передання Товару перевізнику (службі доставки), що перевищує 2 тижні,
покупець має право встановити відповідний термін поставки продавцю під страхом скасування
договору. У разі використання права на відмову від договору покупець має право вимагати
компенсації на загальних умовах.
Замовлені товари доставляються покупцеві через перевізника (третю сторону) за адресою,
вказаною в замовленні.
Приймання Товару від перевізника/служби доставки здійснюється відповідно правил останнього.

Продавець не несе відповідальності за пошкодження або втрату вантажу в перевезенні та
затримки з доставкою, викликані причинами, пов'язаними з перевізником.
Право власності на Товар до Покупця переходить в момент передання перевізникові.

Якість, гарантія та порядок повернення Товару
Товар вважається таким, що є належної якості, якщо він придатний для використання з тією
метою, з якою такий Товар звичайно використовується.
Продавець надає гарантію на всі частини або елементи, що є предметом продажу. Гарантійний
термін - 12 місяців з дати постачання, яка зазначена в видатковій накладній. Під час
гарантійного терміну, дефектні вироби будуть замінені або відремонтовані на розсуд Продавця.
Замінені частини стають власністю продавця. Для замінених або обміняних деталей надається
така ж гарантія, що й для елемента поставки.
Гарантія не поширюється на пошкодження, спричинені механічними, тепловими, хімічними та
іншими факторами, що виникають внаслідок дії або бездіяльності Покупця.
Гарантія не поширюється на вироби, відремонтовані або змінені без письмової згоди Продавця.
Гарантія не поширюється на Товар, встановлені або використані таким чином, що суперечить
інструкціям, виданим Продавцем.
У разі неефективного ремонту внаслідок вини Продавця, Продавець може, на власний розсуд,
запропонувати Покупцеві розумне зниження ціни або розірвання договору.
Якщо протягом гарантійного періоду виникають дефекти: а) негайно зверніться до Продавця; б)
надайте всю інформацію (тип машини, параметри роботи, наявну технічну документацію,
обставини, збір матеріалів для аналізу та ін.), що дозволить визначити причину дефекту.
Розбирання дефектного Товару можливе після видачі письмового рішення Продавця. Письмове
рішення буде надіслано Покупцеві у вигляді службової записки, факсу, електронної пошти
протягом одного робочого дня від отриманням необхідної інформації. Ненадання необхідної
інформації Покупцем робить скаргу неефективною.
Витрати на демонтаж, доставку, страхування та повторне складання несе Покупець.
Якщо скарга буде прийнята, відремонтовані або обмінені Товари будуть відправлені Покупцеві
за рахунок Продавця.

Повернення Товару
У разі необхідності повернення Товару Покупцем, слід зв'язатися з Продавцем і підтвердити цю
можливість (що залежить кожного разу від згоди Продавця і дотримання Покупцем умов цього
договору), включаючи дату та адресу повернення Товару.
Продавець (якщо він згоден з поверненням) приймає тільки непошкоджений та невикористаний
сортований товар, упакований в оригінальній та цілісній упаковці, збережені всі ярлики і
заводське маркування. Повернення нетипових товарів або товарів імпортованих, перероблених
або виготовлених за спеціальним замовленням покупця не приймаються.

Повернення товару здійснюється з виставленням коригуючого рахунку-фактури.
Будуть розглянуті лише випадки, що не перевищують 30 днів з дати виставлення рахунку.
Транспортні витрати на повернення Товару несе Покупець.
У разі повернення Товару Продавець має право стягнути витрати на обробку в розмірі 20% від
вартості Товару.

Відповідальність сторін
За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором Продавець і Покупець
несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
У разі порушення строків здійснення платежів, передбачених цим договором, Покупець
зобов'язується виплатити Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного
банку України за кожен день прострочення платежу.
Сума збитків (як матеріальних, так і немайнових), які можуть бути виплачені Покупцеві в зв'язку
з невиконанням Замовлення або його неналежним виконанням, іншими порушеннями прав
Покупця відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України обмежена 0,1% від вартості
придбаного Товару.
У разі дострокового припинення цього договору з ініціативи Продавця, за умови дотримання
Покупцем всіх умов даного Договору, до моменту доставки товару Покупцеві Продавець
зобов'язується повернути Покупцеві 100% (сто відсотків) попередньої оплати за Товар, за
виключенням витрат на обробку.
Відповідальність Продавця за збитки, спричинені дефектами товару, обмежується тільки
фактичною втратою, що виникає в самих Товарах, і всі інші зобов'язання виключаються.
Виплата пені або штрафу не звільняє Покупця або Продавця від виконання зобов'язань за цим
договором.

Строк дії договору
Договір набирає законної сили з моменту його акцептування Покупцем і діє до моменту повного
виконання зобов'язань Продавцем і Покупцем.
Договір може бути достроково припинений:
за взаємною згодою Продавця і Покупця;
за рішенням суду;
у разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), що підтверджується відповідним
документом компетентного органу;
у разі відсутності Товару в наявності (на складі) та відмови Покупця на заміну Товару іншим
аналогічним Товаром.

Інші умови
Всі суперечки, які виникли у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням умов
Публічного договору вирішуються шляхом проведення переговорів.
Спори, які не вдалося врегулювати шляхом переговорів, підлягають розгляду в судовому
порядку згідно з чинним законодавством України.
Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів
та зобов’язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі
неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. №2297-VI
Покупець шляхом акцептування цього Договору дає згоду на обробку своїх персональних даних
(ПІБ, посада, адреса (місце проживання), телефон, електронна адреса та інше) в базі
персональних даних Продавця з метою забезпечення реалізації господарсько-правових,
адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку та
аудиту. Зміст своїх прав Сторонам, як суб’єктам персональних даних відповідно до Закону
України «Про захист персональних даних» відомо та зрозуміло.
Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він (Покупець) повідомлений
про включення добровільно наданих Продавцеві власних персональних даних до бази
персональних даних «Контрагенти».
Покупець надає згоду на доступ до персональних даних, які включені в базу персональних
даних Продавця «Контрагенти», третім особам у випадках і порядку, передбачених чинним
законодавством України, і не вимагає повідомлення про передачу (поширення) персональних
даних, які включені в базу персональних даних «Контрагенти», якщо така передача (Поширення)
здійснюється виключно з метою, передбаченою цим Договором.

