
 
УМОВИ ЗАМОВЛЕННЯ 

роздрібної купівлі-продажу на наступних умовах між:  
ПОСТАЧАЛЬНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОК ЕЛЕКТРОНІКС», 
що є платником податку на прибуток на загальних умовах (21%), в особі директора Ждана Дмитра 
Олександровича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та  
ПОКУПЕЦЬ : ФІЗИЧНА ОСОБА, яка купує Товар лише для власних потреб, не пов’язаних з 
підприємницькою діяльністю з іншого боку, які в подальшому іменуються Сторони, уклали цей 
договір про наступне:  
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ  
1.1. Постачальник поставляє, а Покупець купує за власні кошти, на умовах Договору поставки 
Товар відповідно до рахунків-фактур.  
1.2. Найменування, одиниці виміру та загальна кількість продукції, що підлягає поставці за цим 
Договором, визначаються рахунком-фактурою.  
1.3. Постачальник гарантує, що Товар належить йому на правах власності, не є під заставою, не є 
під арештом, не є предметом позову третіх осіб.  
2. ЦІНА ДОГОВОРУ  
2.1. Покупець оплачує Товар за договірною ціною, вказаною у рахунках-фактурах.  
2.2. Загальна сума складається відповідно до оплачених рахунків-фактур.  
3. ЯКІСТЬ ТОВАРУ  
3.1 Якість Товару, що поставляється, повинна відповідати технічним характеристикам та 
сертифікату якості виробника.  
 
3.2. У разі поставки Постачальником неякісного Товару, такий Товар підлягає заміні на Товар 
належної якості, визначеної у п. 3.1 цього Договору, протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати 
отримання від Покупця підтвердження неякісного Товару та самого Товару. Підтвердженням 
неякісного Товару є дефектний акт, складений комісією Покупця. Неякісний Товар повинен бути 
повернутим Продавцю разом з тарою (упаковкою) та з усіма документами у відповідності до вимог 
чинного законодавства.  
3.3. Гарантійний строк Товару обчислюється від дати поставки Товару та складає 12 (дванадцять) 
місяців.  
3.4. Недотримання Покупцем умов експлуатації Товару, звільняє Постачальника від 
відповідальності та заміни цього Товару.  
4. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПОСТАВКИ  
4.1. Якщо інше не буде передбачено Сторонами за окремою домовленістю, поставка товару 
здійснюється зі складу Постачальника за адресою : м Київ, вул. Оболонська, буд. 47, протягом 
терміну, вказаному в рахунку-фактурі та/або у Специфікації до цього Договору, після отримання 
оплати, згідно п.5.1 даного Договору.  

4.2. Датою переходу права власності на Товар від Постачальника до Покупця є дата 
відвантаження товару згідно видаткових накладних Постачальника.  

4.3. Датою поставки Товару є дата, яка вказана в видаткових накладних Постачальника.  

4.4. В окремих випадках, факсімільна копія видаткових накладних та договорів, підписана обома 
сторонами та скріплена печаткою, має юридичну силу.  
 
5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ  
5.1 Покупець здійснює 100% оплату за Товар згідно виставленого рахунка-фактури.  

5.2 Оплата проводиться в національній валюті України на поточний рахунок Постачальника.  

5.3 Вартість поставки Товару сплачується Покупцем та включена до рахунку-фактури.  
 
5. ТАРА І УПАКОВКА  
 
6.1. Товар повинен бути упакований Постачальником таким чином, щоб виключити можливість 

його ушкодження під час поставки до прийняття товару Покупцем. 2  

 



7. ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ  
7.1. Приймання Товару за кількістю та якістю здійснюється у порядку, що визначається чинним 
законодавством України.  
8. ТЕРМІН ДІЇ ЦЬОГО ДОГОВОРУ  
8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту отримання Постачальником замовлення від 
Покупця.  

8.2. Договір може бути розірваним у випадку незгоди Покупця с умовами поставки.  
 
9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН  
 
9.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань 
за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.  

9.2. У випадку прострочення поставки товару згідно п.4.1. даного Договору, Покупець має право 
відмовитись від замовлення, а Постачальник зобов’язан повернути перераховані кошти за 
замовлення, зазначені в рахунку-фактурі.  
 
10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ  
10.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання або неналежне 
виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, якщо воно сталося внаслідок дії форс-
мажорних обставин.  
10.2. Під форс-мажорними обставинами в цьому Договорі слід розуміти будь-які обставини 
зовнішнього щодо Сторін характеру, що виникли без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі 
чи бажанню Сторін, і які не можна було ні передбачити, ні уникнути, включаючи стихійні явища 
природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха 
техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі), обставини суспільного життя (воєнні 
дії, громадські хвилювання, епідемії, страйки, бойкоти тощо), а також видання актів органів 
державної влади чи місцевого самоврядування, які унеможливлюють виконання Сторонами 
зобов'язань за цим Договором або перешкоджають такому виконанню тощо.  
10.3. Сторона, для якої виконання умов Договору стало неможливим, повинна сповістити другу 
Сторону про настання або припинення зобов’язань негайно, але не пізніше 3-ох (трьох) 
календарних днів.  
10.4. Належним доказом наявності вищевказаних обставин та їх тривалість будуть служити 
довідки, які надаються регіональними відділеннями ТПП України. Не повідомлення або 
несвоєчасне повідомлення про настання або припинення форс-мажорних обставин позбавляє 
Сторону права посилатися на них.  

10.5. Після припинення дії обставин непереборної сили перебіг терміну виконання зобов’язань 
поновлюється.  
 
11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ 
РЕКВІЗИТИ ПОСТАЧАЛЬНИКА ТОВ «ТОК 
ЕЛЕКТРОНІКС»  
Юридична адреса: вул. Вікентія Хвойки 18/14; м. 
Київ, 04080, Україна  
Фізична адреса: вул. Вікентія Хвойки 18/14; м. 
Київ, 04080, Україна  
Тел/факс: (044) 451-48-34, (044) 425-12-42  
р/р 26009052737275 Банк: Печерська філія КБ 
«ПРИВАТБАНК» 
МФО 300711 
Код ЄДРПОУ 39203285 
ІПН 392032826546 
Директор ____________ / Д.О. Ждан /  
 

 


