Замовлення № ___________від "____" ________________20____року
ДОГОВІР-ОФЕРТА
ПРОДАВЕЦЬ: Фізична особа-підприємець ШЕВЧУК АННА ВІКТОРІВНА, є платником єдиного податку, що діє на підставі
Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, дата
та номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця: 14.06.2019, 2 026 000 0000 045393,
є офіційним представником ТМ "АКВАВІКА" на території України , пропонує необмеженому колу фізичних осіб
(в подальшому "Покупцям") укласти публічний договір-оферту на умовах, наведених нижче:
1. ПРЕАМБУЛА
1.1. Даний договір-оферта ( надалі - "Договір", або "Оферта") є публічним Договором відповідно до ст. 633 Цивільного
кодексу України, а його укладення відбувається шляхом акцепту Оферти відповідно до ст. 641 - 646 цивільного кодексу
України.
1.2. Будь-яка з наступних дій Покупця вважається акцептом даної Оферти ( згодою та укладенням даного Договору):
•
здійснення Замовлення Покупцем;
•
отримання товару Покупцем;
•
•
•
•
•

оплата Покупцем Товару у розмірі та шляхом, визначеними чинними Прейскурантами Продавця та
умовами даного Договору;
оплата послуг Покупцем у розмірі та шляхом, визначеними чинними Прейскурантами Продавця та
умовами даного Договору;
усне (в т.ч. засобами телефонного зв`язку) або письмове (в т.ч. в електронній формі, засобами електронної
форми та телефонного зв`язку) повідомлення Виконавця щодо прийняття умов Договору;
згода Покупця на акційні пропозиції Продавця;
інші дії, які підтверджують прийняття Договору згідно з чинним законодавством України.

2. ТЕРМІНИ
2.1. Терміни, що вживаються в Договорі, мають наступне значення:
2.1.1. Товар - питна вода різних Торгових марок та/або супутні товари згідно чинних Прейскурантів Продавця.
2.1.2 Постачальник - компанія, що реалізує Товар.
2.1.3. Покупець - фізична особа, що уклала с постачальником Договір, на умовах вказаних в цьому Договорі.
2.1.3. Застава - сума, що вноситься Покупцем, в якості гарантії виконання зобов`язання щодо повернення зворотної Тари.
2.1.2. Замовлення - замовлення Покупця на придбання товару у Покупця.
2.1.3. Тара - основний елемент упаковки, що є виробом для розміщення Товару, та належить до вторинних матеріальних
ресурсів, підлягає багаторазовому використанню.
2.1.4. Обладнання для води - прилади, інструменти або конструкції, що використовуються для проживання бутильованої
води.
2.1.5. Санітарна обробка - дії, спрямовані на очищення та дезинфекцію.
2.1.6. Прейскурант - ціни на Товар та/або Послуги, що розміщені на інтернет- сайті https://aquavika.com.ua/
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. Продавець зобов`язується постачати, згідно Замовлення Покупця, Товар за цінами і асортиментом згідно чинних
Прейскурантів, а Покупець зобов`язується прийняти та вчасно оплатити Товар в порядку та на умовах, передбачених цим
Договором та вказаним на інтернет-сайті.
3.2. Замовлення здійснюється шляхом телефонного дзвінка або оформлення за допомогою інтернет -сайту та інших
онлайн -сервісів, які використовує Постачальник.
3.3. В замовленні Покупець вказує найменування, кількість товару, адресу, контакти та терміни бажаної доставки.
4. ЯКІСТЬ ТОВАРУ
4.1. Якість води відповідає ТУ У 15.9-2482400073-001:2005, які зазначені "Висновком державної санітарноепідеміологічної експертизи".
4.2. Продавець надає (на вимогу Покупця) копії документів, що підтверджують якість Товару.
4.3. Продовольчі товари належної якості не підлягають обміну або поверненню.
5. УМОВИ, СТРОКИ І ПОРЯДОК ДОСТАВКИ ТОВАРУ
5.1. Доставка Товару здійснюється на підставі замовлення Покупця, в якому зазначаються найменування, кількість,
асортимент, адреса та строки доставки Товару.

5.2. Продавець приймає Замовлення на Товар за телефонами, які вказані на інтернет- сайті https://aquavika.com.ua/:
•
044 338 7878;
•
096 338 7878;
•
066 338 7878;
•
063 338 7878
5.3. Вартість доставки Товару може входити у ціну товару.
5.4 . Умови та графік доставки вказані на інтернет- сайті https://aquavika.com.ua/ у розділі "Доставка".
6. ЦІНА, ПОРЯДОК ТА УМОВИ ОПЛАТИ ТОВАРУ
6.1. Оплата за Товар проводиться готівкою у національній валюті України - гривнях, по факту отримання Товару або за
передоплатою.
6.2 За домовленістю сторін можливі інші способи оплат.
6.3. Ціна Товару визначається на момент здійснення замовлення Покупцем.
7. ТАРА ТА УПАКОВКА ТОВАРУ
7.1. Полікарбонатні Бутлі об`ємом 18,9 літрів, які призначені для розливу, перевезення та зберігання питної води є
зворотною Тарою.
7.2. Бутлі є власністю Постачальника та передаються Покупцю у тимчасове користування.
7.3. Для постачання Води Продавець продає Покупцю Бутлі з можливістю їх зворотної купівлі.
7.4.Вартість Бутлів визначається в чинних Прейскурантах Продавця на момент здійснення замовлення Покупцем.
7.5. При здійсненні першої поставки Води Покупець сплачує заставну вартість Бутлів, а саме 150 гривень за кожний
наданий Бутель.
7.6. У разі надання Покупцем Продавцю при першому замовленні Бутлі відповідної кількості та якості на обмін, такий
покупець не сплачує заставну вартість за Бутлі. Такі Бутлі не підлягають зворотній купівлі у Покупця.
7.7. Зворотна купівля Бутлів у Покупця відбувається у разі припинення Договору за ціною, яка визначена у
Прейскурантах, та враховуючи відповідність умовам:
•
відсутність механічних та/або хімічних пошкоджень;
•
належний товарний вигляд, придатність для подальшого використання;
•
використання Бутлів, дотримуючись правил використання та зберігання Бутлів, вказаних в п.8.4.5 цього
договору.
7.8. Бутлі, які були пошкоджені з вини Покупця поверненню не підлягають.
7.9. Зворотна купівля Бутлів у Покупця не здійснюється після 30 (тридцяти) календарних днів з моменту першого
замовлення бутлів Покупцеві.
8. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН
8.1. Права Постачальника:
8.1.1. Змінювати ціну Товару протягом дії Договору;
8.1.2. Змінювати умови цього Договору у порядку, встановленому в п. 12.3 цього Договору;
8.1.3. Не повертати заставну вартість згідно умов цього Договору;
8.1.4. Постачальник має право припинити без пояснень постачати Товар Покупцеві у разі не коректного ставлення до
представників Постачальника;
8.1.5. Постачальник має право припинити без пояснень постачати Товар Покупцеві у разі труднощів логістики, незручне
територіальне розташування Покупця;
8.1.6. Постачальник має право припинити без пояснень постачати Товар Покупцеві у разі, якщо Покупець тричі
відмовився від доставки та/або оплати Товару (кількість відмов рахується від загальної кількості замовлень);
8.2. Обов`язки Продавця:
8.2.1. Забезпечувати своєчасну доставку Товару згідно Замовлення Покупця;
8.2.2. Забезпечувати відповідність якості Товару, визначеним умовам цього Договору;
8.2.3 Здійснювати контроль щодо якості Бутлів;
8.3. Права Покупця
8.3.1. Запросити у Покупця копії документів, які підтверджують якість Товару;
8.3.2. Замовляти доставку Товару;
8.4. Обов`язки Покупця
8.4.1 Не використовувати Бутлі за іншим призначенням у своїх цілях та/або наповнювати Бутлі рідиною, яка не являється
продуктом Постачальника;
8.4.2. Перевіряти Товар при отриманні замовлення;
8.4.3. Вчасно оплачувати замовлення;

8.4.4 Покупцю рекомендується проводити санітарну обробку кулера один раз на шість місяців;
8.4.5. Покупцю рекомендується проводити повну заміну Помпи один раз на календарний рік;
8.4.6. Покупцю рекомендується дотримуватись відповідних правил зберігання Бутлів:
•
не зберігати Бутлі під прямими сонячними променями;
•
не зберігати Бутлі поруч з хімічними речовинами;
•
не піддавати Бутлі будь-якій термічній обробці.
9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов`язань, встановлених Договором, Сторони несуть відповідальність
відповідно до чинного законодавства України.
9.2. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов` язань за Договором, якщо це
невиконання стало наслідком форс-мажорних обставин, включаючи, але не обмежуючись: землетрус, інші стихійні лиха,
воєнні дії, а також рішення та дії органів державної влади та місцевого самоврядування, що перешкоджають виконанню
умов Договору. Вказані обставини підтверджуються у встановленому порядку. Дія форс-мажорних обставин збільшує
термін виконання зобов`язань за Договором на період їхньої дії.
9.3. Сторони мають право на відшкодування збитків, завданих іншою Стороною, у випадках та в порядку, встановлених
чинним законодавством України.
9.4. В разі недотримання Покупцем умов в п. 8.4.1 - 8.4.5 даного Договору Продавець не несе відповідальність за якість
питної води.
10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
10.1. Усі розбіжності та суперечки, що виникли між Сторонами за даним Договором або у зв`язку з ним, Сторони
вирішують шляхом переговорів.
10.2. У випадку, якщо Сторони не прийдуть до згоди, суперечки та розбіжності підлягають вирішенню у порядку,
встановленому чинним законодавством України.
11. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
11.1. Сторони мають право розірвати Договір в односторонньому порядку, якщо друга Сторона не виконує свої
зобов`язання згідно цього Договору. Договір вважається розірваним через 30 (тридцять) календарних днів з моменту
письмового повідомлення про це Стороною-ініціатором другу Сторону.
11.2. Договір може бути розірваний або змінений з інших причин та в порядку передбаченими чинним законодавством
України.
12. ДІЯ ДОГОВОРУ
12.1. Даний Договір набирає чинності з дня акцепту Договору та діє до моменту виконання Сторонами зобов`язань по
Договору, або до моменту розірвання Договору.
12.2. Даний Договір доводиться до відома Покупців шляхом розміщення на інтернет- сайті https://aquavika.com.ua/.
12.3. Текст та умови даного Договору можуть бути змінені Продавцем односторонньому порядку шляхом публікації
нової редакції Договору на інтернет- сайті https://aquavika.com.ua/. Публікація нової редакції Договору на інтернет- сайті
https://aquavika.com.ua/ вважається повідомленням Покупця про зміни умов даного Договору. Нова редакція Договору
набирає чинності відразу після внесення даних змін на сайті https://aquavika.com.ua/. У випадку, якщо Покупець
продовжує подавати Замовлення (в т.ч. здійснювати інші дії вказані в п 1.2. даного Договору), це підтверджує прийняття
умов нової редакції Договору.
12.4. Будь-які публікації на інтернет- сайті https://aquavika.com.ua/ (акції, новини) вважаються доповненням даного
Договору та становлять його невід`ємну частину.
13. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
13.1. Правовідносини сторін за даним Договором регулюються Законом України "Про Захист Прав Споживачів"
та іншим чинним законодавством України.
13.2. Відповідно до Закону України "Про Захист персональних даних" №2297-VI від 01.06.2010 року Покупець надає
згоду на дозвіл Продавцю на обробку, збір, реєстрацію, безстрокове зберігання, адаптування, зміну, поповнення,
використання, знищення, знеособлення персональних даних первинних джерел (у т.ч. паспортні дані, реєстраційний
номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), відомостей, отриманих від Покупця будь -яким
способом з метою належного виконання вимог діючого законодавства України, захисту інтересів та прав Сторін,
забезпечення цивільно-правових відносин; адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері
бухгалтерського обліку та звітності; з метою високоякісного надання послуг з доставки питної води та інших супутніх
товарів і послуг, інформування про зміни цін, появу нових товарі та послуг, акцій чи спеціальних пропозицій, для

персоналізації надання знижок та інші переваги; для здійснення аналізу періодичності користування послугами і
товарами Продавця. Без отримання додаткової письмової Покупець надає право та дозвіл Продавцю знищувати
персональні дані та обмежувати доступ до них, передавати свої персональні дані третім особам.
14. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ
Фізична особа-підприємець ШЕВЧУК АННА ВІКТОРІВНА
Реєстраційний номер облікової картки (ідентифікаційний номер) 3336417564
Адреса: 18000, Черкаська обл., місто Черкаси, вулиця Смілянська, будинок 115, квартира 26

________________Шевчук А.В.

