
 ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ #101 ВІД 1 ТРАВНЯ 2017 РОКУ 

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ 

 

Даний договір (далі – Договір) укладається між продавцем товарів в мережі Інтернет (далі 

– Продавець) з однієї сторони та покупцем товарів в мережі Інтернет (далі – Покупець) з 

іншої сторони, які далі разом іменуються як Сторони, а кожна окремо – Сторона, про 

наступне: 

  

1. Визначення понять та термінів: 

Для цілей цього Договору, якщо інше не буде прямо передбачено Договором або 

виходити з контексту, терміни та поняття застосовуються в Договорі в наступному 

значенні: 

Продавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕПЛОКОМФОРТ КИЇВ»: 

 адреса: 03062, м. Київ, вул. Чистяківська, буд. 2, офіс 503; 

 код ЄДРПОУ 39767442 

Сайт Продавця – інтернет ресурс за посиланням teplokomfort.ua 

Покупець – будь-яка фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа, яка 

здійснює замовлення на Сайті Продавця. 

Треті особи – будь-які особи, окрім Покупця і Продавця. 

Каталог/Каталоги – відповідна частина сайту Продавця, яка містить інформацію про 

товари, а саме: візуальне зображення, ціни, характеристики, опис та інше. 

Товар/Товари – продукція, яку реалізує Продавець. 

Замовлення – дії Покупця на сайті Продавця для формування переліку Товарів, які бажає 

придбати Покупець та визначення супутніх інших умов такого придбання, а також 

результат таких дій. 

Сформоване Замовлення – кінцева версія Замовлення, яка містить всю інформацію про 

Покупця, Товари, які бажає придбати Покупець та посвідчує дійсний намір Покупця 

укласти договір купівлі-продажу Товарів з Продавцем на умовах цього Договору. 

Бланк Замовлення – документ, який складається на підставі Сформованого Замовлення 

Покупця, містить суттєву інформацію щодо окремого замовлення та є невід’ємною 

частиною Договору. 

Рахунок – документ, який містить суму, яка підлягає оплаті Покупцем за обрані Товари у 

відповідності до Сформованого Замовлення та реквізити Продавця необхідні для 

здійснення оплати. 



Кур’єрські служби – треті особи, з якими Продавець укладає договір перевезення для 

доставки Товарі Покупцю. 

  

2. Предмет договору 

2.1. На умовах цього Договору Покупець обирає Товари, оплачує їх вартість та 

зобов’язується прийняти замовлені Товари, а Продавець зобов’язується передати 

відповідні Товари у власність Покупця. 

2.2. Покупець сплачує вартість Замовлення на підставі виставленого Рахунку. 

  

3. Здійснення замовлення 

3.1. Для замовлення Товарів Покупець здійснює вхід на Сайт Продавця в мережі Інтернет. 

На Сайті Продавця Покупець має можливість здійснити купівлю Товарів, обравши 

відповідні Товари з переліку, наданому в Каталогах. Покупець формує перелік Товарів, 

які має намір придбати, шляхом переходу за посиланням «ДО КОШИКА». У відповідному 

посиланні Покупець має можливість переглянути сформований перелік Товарів та 

відредагувати його шляхом виключення Товарів, які він не має намір придбати та 

включення Товарів, які він має намір придбати. Після закінчення редагування переліку 

Товарів, Покупець надає необхідну для обробки замовлення інформацію (найменування 

Покупця або ПІБ Покупця, адреса Покупця, електронна адреса Покупця, номер телефону 

Покупця, адреса доставки замовлення та ін.) переходячи за відповідними посиланнями. 

Після надання Покупцем всієї необхідної інформації йому буде повідомлено, що 

замовлення прийнято в обробку. З цього моменту вважається, що Покупцем було створено 

Сформоване Замовлення. 

3.2. Якщо Товари, що потрапили до Сформованого Замовлення Покупця, є в наявності 

(необхідного виду та в необхідній кількості), Покупцю протягом 24 годин з моменту 

створення Сформованого Замовлення на електронну адресу буде надіслано рахунок для 

оплати вартості такого замовлення та Бланк Замовлення. 

3.3. Якщо до Сформованого Замовлення Покупця потрапили Товари, яких не має в 

наявності або відсутня необхідна кількість таких товарів, або відсутні товари з певними 

специфічними характеристиками, або з інших причин, що не дозволяють гарантувати 

невідкладну доставку Товарів, замовлених Покупцем після їх оплати, представник 

Продавця протягом 24 годин з моменту створення Покупцем Сформованого Замовлення в 

телефонному режимі зв’язується з Покупцем та роз’яснює суперечливі моменти. При 

цьому Покупець та представник Продавця погоджують деталі замовлення, що 

відображається у Бланку Замовлення. Якщо в Бланку Замовлення будуть вказані будь-які 

положення, що деталізують, відміняють або змінюють певні умови цього Договору, цей 

Договір продовжує свою дію по відношенню до такого замовлення з урахуванням змін, 

що вказані в Бланку Замовлення. Зміни, що вносяться до умов Договору положеннями 

Бланку Замовлення діють тільки по відношенню до одного окремого замовлення, якого 

стосується такий Бланк Замовлення. 

  



4. Оплата та вартість 

4.1. Покупець здійснює оплату за придбані Товари шляхом передплати. 

4.2. Покупець здійснює оплату вартості Товарів на підставі Рахунка. 

4.3. Оплата здійснюється в валюті України – гривні. 

4.4. Оплата вважається виконаною з моменту зарахування відповідних коштів на рахунок 

Продавця. 

4.5. Покупець має здійснити оплату протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту 

виставлення Рахунку. Моментом виставлення Рахунку вважається момент формування 

(створення) такого рахунку, який зазначається в самому Рахунку. У разі порушення 

Покупцем здійснення строків оплати, відповідне замовлення анулюється та Покупцю 

необхідно повторно зробити замовлення на Сайті Продавця. 

4.6. Вартість Товарів може змінюватись Продавцем в односторонньому порядку шляхом 

змінення інформації про Товари на сайті Продавця. 

4.7. Вартість доставки Товарів не входить до вартості Товарів. Вартість доставки 

зазначається окремо в Бланку Замовлення та залежить від обраного способу доставки. 

  

5. Прийом Замовлення. 

5.1. Сформоване Замовлення приймається Продавцем за допомогою сайту Продавця. 

Якщо у Продавця наявні всі необхідні Товари та можливості для того, щоб невідкладно 

приступити до повного виконання такого замовлення, протягом 24 годин з моменту 

створення Сформованого Замовлення на електронну адресу Покупця відсилається 

Рахунок та Бланк Замовлення. Якщо у Продавця відсутні можливості для невідкладного 

повного виконання Сформованого Замовлення Покупця, представник Продавця протягом 

24 годин з моменту створення Покупцем Сформованого Замовлення в телефонному 

режимі зв’язується з Покупцем та узгоджує суперечливі моменти. Протягом 24 годин 

після такого узгодження на електронну адресу Покупця надсилається Рахунок та Бланк 

Замовлення. Будь-які суперечливі моменти, що узгоджуються Покупцем та 

представником Продавця, знаходять відображення в Бланку Замовлення. 

5.2. Бланк Замовлення містить всю суттєву інформацію по окремому Замовленню. 

5.3. Якщо в Бланку Замовлення будуть вказані будь-які положення, що деталізують, 

відміняють або змінюють певні умови цього Договору, цей Договір продовжує свою дію 

по відношенню до такого замовлення з урахуванням змін, що вказані в Бланку 

Замовлення. Зміни, що вносяться до умов Договору положеннями Бланку Замовлення 

діють тільки по відношенню до одного окремого замовлення, якого стосується такий 

Бланк Замовлення. 

5.4. Бланк Замовлення відображає дату формування Замовлення та унікальний номер 

Замовлення. Дата формування Замовлення відображає момент у часі (за Київським часом), 

коли Покупець здійснив замовлення, тобто створив Сформоване Замовлення. Дата 



формування замовлення відображає календарну дату (день/місяць/рік) та час протягом дня 

(години/хвилини), коли замовлення було сформовано. 

  

6. Доставка 

6.1. Доставка здійснюється Кур’єрськими службами або власними силами та засобами 

Покупця шляхом самовивозу Товарів. 

6.2. Інформація про умови доставки (вартість, порядок та ін.) міститься за відповідним 

посиланням на сайті Продавця. Спосіб доставки обирається Покупцем із переліку, 

запропонованому на сайті Продавця. 

6.3. Обрані Покупцем умови доставки відображаються в Бланку Замовлення. 

6.4. Доставка Товарів здійснюється після здійснення Покупцем оплати на підставі 

виставленого Рахунку. 

6.5. Зобов’язання з доставки в залежності від обраного способу доставки вважається 

виконаним в наступних випадках: 

- у разі самовивозу Товару Покупцем – з моменту надходження Товару на склад 

Продавця, з якого здійснюється самовивоз; 

- у разі доставки Кур’єрськими службами – з моменту передачі Товарів таким 

представнику такої кур’єрської служби/ 

Якщо доставку неможливо завершити з вини Покупця (неприбуття в обумовлений строк 

на склад Продавця, відсутність Покупця за адресою доставки або в інших випадках), 

доставка вважається здійсненою та підлягає оплаті. У разі відмови Покупця від 

Сформованого Замовлення в день доставки, після доставки або після того, як Продавцем 

було здійснено витрат для доставки Товарів, вартість доставки не підлягає поверненню 

Покупцю. 

6.6. У разі здійснення доставки Товарів Покупцю Кур’єрськими службами, умови 

доставки визначаються такими Кур’єрськими службами та можуть відрізнятись від умов, 

розміщених на сайті Продавця та визначених цим Договором. 

6.7. Продавець укладає договір страхування на повну вартість Товарів, які доставляються 

Кур’єрськими службами, на користь Покупця. 

  

7. Права та обов’язки Сторін 

7.1. Обов’язки Продавця: 

7.1.1. Передавати Покупцю Товари, перелік яких закріплено в Бланку Замовлення, в 

строки та на умовах визначених цим Договором, у разі проведення своєчасної оплати 

Покупцем за такі Товари. 



7.1.2. Передавати Покупцю Товари належної якості, яка звичайно ставиться до Товарів 

такого виду. 

7.1.3. Передавати Покупцю разом із Товаром документи, які входять до комплектності 

Товару, в тому числі документи, що посвідчують гарантійні зобов’язання Продавця або 

виробника Товарів. 

7.1.4. Нести ризик випадкової загибелі Товару до моменту його передачі Покупцю, а в разі 

доставки Товарів Кур’єрськими службами – до моменту передачі Товарів представнику 

такої Кур’єрської служби. 

7.1.5. Організувати доставку Товару, якщо це обумовлено відповідним Бланком 

Замовлення, та якщо Покупець оплатив вартість доставки. 

7.1.6. Підтримувати актуальну інформацію на своєму сайті. 

7.1.7. Нести інші зобов’язання відповідно до цього Договору та чинного законодавства 

України. 

7.1.8. Відшкодовувати Покупцю збитки завдані невиконанням своїх зобов’язань на умовах 

Договору. 

7.2. Обов’язки Покупця: 

7.2.1. Сплачувати вартість Товару на умовах та в строки, передбачені Договором та 

Бланком Замовлення. 

7.2.2. Приймати Товар на умовах визначених Договором та Бланком Замовлення. 

7.2.3. Нести інші зобов’язання відповідно до цього Договору та чинного законодавства 

України. 

7.2.4. Відшкодовувати Продавцю збитки завдані невиконанням своїх зобов’язань на 

умовах Договору. 

7.3. Права Продавця: 

7.3.1. Самостійно визначати асортимент та вартість Товарів, що реалізуються Продавцем. 

7.3.2. Самостійно змінювати вартість Товарів, зазначаючи нову вартість Товарів на Сайті 

Продавця, в тому числі вартість Товарів, які були замовлені Покупцем, але не оплачені у 

встановлений строк. 

7.3.3. Мати інші права, передбачені чинним законодавством та цим Договором. 

7.4. Права Покупця: 

7.4.1. Вимагати від Продавця виконання його обов’язків. 

7.4.2. Отримувати від Продавця компенсацію за невиконання ним своїх обов’язків в 

порядку та на умовах, передбачених цим Договором. 



  

8. Відповідальність Сторін 

8.1. Відповідальність Продавця: 

8.1.1. Продавець несе відповідальність за якість та комплектність Товару, що 

поставляється Покупцю. 

8.1.2. Продавець несе відповідальність за невиконання своїх зобов’язань за цим 

Договором в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

8.2. Відповідальність Покупця: 

8.2.1. Покупець відшкодовує Продавцю будь-які збитки, завдані наданням недостовірної 

інформації при оформленні Замовлення. 

8.2.2. Покупець несе відповідальність за невиконання своїх зобов’язань за цим Договором 

в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

  

9. Загальні положення 

9.1. Цей Договір є публічним договором у розумінні статті 633 Цивільного кодексу 

України і договором приєднання у розумінні статті 634 Цивільного кодексу України. 

9.2. Цей Договір набирає чинності з моменту здійснення Покупцем оплати за Товари, які 

ним придбаваються. 

9.3. Цей Договір міститься на сайті Продавця в електронному вигляді та є відкритим для 

ознайомлення для Покупця та третіх осіб. Цей Договір може бути змінений Продавцем в 

односторонньому порядку шляхом опублікування на сайті нової редакції Договору. При 

цьому, якщо Покупець сформував замовлення під час дії попередньої редакції Договору, 

проте здійснив оплату Товарів під час дії нової редакції Договору, Договір вважається 

укладеним в новій редакції. Якщо Покупець не бажає укладати Договір в новій редакції, 

він може відмовитись від укладення Договору та скасувати Сформоване Замовлення 

шляхом відправлення відповідного повідомлення на електронну адресу Продавця 

протягом трьох робочих днів з моменту опублікування нової редакції Договору, проте не 

пізніше ніж за один день до дня доставки Товарів. 

9.4. Приймаючи умови цього Договору Покупець посвідчує, що Договір ним було 

прочитано, а його зміст Покупцю зрозумілий. 

9.5. Договір не може бути розірваний або змінений в односторонньому порядку після 

набрання ним чинності. 

9.6. Будь – які спори та суперечки Сторін вирішуються шляхом переговорів, телефонних 

розмов та електронної переписки. Спори, що не можуть бути вирішені шляхом 

переговорів, вирішуються в судовому порядку згідно чинного законодавства України. 



9.7. Сторони домовились, що електронна переписка  Сторін є  належним та допустимим 

доказом для встановлення обставин, на які Сторони посилаються  при вирішення таких 

спорів в судовому порядку. 

9.8. Сторони підтверджують достовірність наданої про себе інформації, зокрема адрес 

електронної пошти. Кожна зі Сторін особисто відповідає за охорону особистих даних 

(логінів, паролів) для доступу до такої електронної пошти. Будь – які дії, повідомлення, 

листи, направленні третіми особам, вважаються такими, що направлені відповідною 

Стороною, які належить така електронна пошта, якщо вона не доведе, що це сталось 

внаслідок хакерської атаки. 

9.9. Цей договір вважається укладеним на невизначений строк та діє до повного 

виконання Сторонами своїх зобов’язань.  

9.10.  Цей договір складається з двох частин : власне договору та Бланку Замовлення, який 

деталізую умови договору у відношенні замовлення Покупця. Що разу роблячи 

замовлення Покупець укладає  нову угоду, погоджуючись на умови цього Договору та 

Бланку Замовлення, який містить умови відповідного замовлення. 

9.11. Продавець підтверджує, що є платником ПДВ. 

 

 

 

 

 

 

 


