
 

ПРО НАС 

 

ДОГОВОРИ, думаю краще назвати ДОГОВІР 

 

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ 
  

           ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БРЕВІ» пропонує необмеженому та невизначеному колу 

Покупців укласти договір публічної оферти купівлі-продажу товарів, інформація про які розміщена 

на офіційному Інтернет-сайті-магазині Продавця, далі – «Товари», на таких умовах:       

  

1. Терміни і визначення 

1.1 Публічна оферта – пропозиція Продавця адресована необмеженому та невизначеному колу 

Покупців незалежно від їх статусу (юридична особа, фізична особа-підприємець, фізична 

особа) укласти договір купівлі-продажу товарів.  

1.2 Договір публічної оферти – публічний договір, зразок якого розміщений у вільному доступі 

на офіційному Інтернет-сайті-магазині Продавця, далі – «Договір». 

1.3 Офіційний Інтернет-сайт-магазин Продавця – веб-сторінка за адресою у мережі Інтернет: 

brevi.com.ua, створена Продавцем для оптового та роздрібного продажу товарів 

дистанційним способом шляхом інформування Покупця про товари, у т.ч. про їх ціну, 

технічні характеристики, опис, способи замовлення, оплати і доставки, далі – «Сайт».   

1.4 Товари – об’єкт угоди сторін, який був обраний Покупцем на Сайті через форму «Кошик» на 

Сайті, форму замовлення на Сайті або купується Покупцем у Продавця дистанційним 

способом. 

1.5 Сторони – Покупець та Продавець. 

1.6 Покупець – Сторона Договору, юридична особа чи фізична особа-підприємець, які 

зараєстровані у відповідності до законодавства України, або дієздатна фізична особа, яка 

досягла 18 років, що уклали з Продавцем Договір.   

1.7 Продавець - Сторона Договору, ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БРЕВІ», код ЄДРПОУ 

35521636, юридична особа, яка створена і діє відповідно до законодавства України, резидент 

України, платник податку на прибуток на загальних умовах та платник податку на додану 

вартість згідно Податкового Кодексу України, адреса місцезнаходження 36002, м. Полтава, 

вул. Кагамлика, буд. 3А, яке здійснює продаж Товарів. 

1.8 Замовлення – вчинення Покупцем однієї з дій: 

1.8.1 Обрання Покупцем окремих позицій із Товарів на Сайті і оформлення замовлення через 

форму «Кошик» на Сайті. 

1.8.2 Заповнення Покупцем і відправлення Продавцю форми замовлення на Сайті. 

1.8.3 Письмове оформлення Покупцем і передачу Продавцю замовлення іншими способами: 

електронною поштою, повідомленням у месенджерах Viber, WhatsApp, Telegram чи інших, 

письмово поштою чи особисто за адресою місцезнаходження Продавця або усно за 

телефоном зазначеним на сайті чи особисто за адресою місцезнаходження Продавця.  

1.9 Акцепт – повна і безумовна згода Покупця з усіма умовами Договору шляхом вчинення ним 

однієї з дій:  

1.9.1 Обрання Покупцем окремих позицій із розміщених Товарів на Сайті і оформлення 

замовлення через форму «Кошик» та оплата за обрані Товари за допомогою однієї з 

платіжних систем, розміщених на Сайті, зокрема шляхом прийому платежів через систему 

LiqPay.  

1.9.2 Обрання Покупцем окремих позицій із розміщених Товарів на Сайті і заповнення Покупцем і 

відправлення Продавцю форми замовлення на Сайті та оплата за обрані Товари за допомогою 

однієї з платіжних систем, розміщених на Сайті, зокрема шляхом прийому платежів через 

систему LiqPay. 

1.9.3 Обрання Покупцем окремих позицій із розміщених Товарів на Сайті, письмове оформлення 

Покупцем і передачу Продавцю замовлення електронною поштою, повідомленням у 

месенджерах Viber, WhatsApp, Telegram чи інших письмово поштою чи особисто і оплата за 

обрані Товари шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця 



через установи банків на підставі рахунку-фактури виставленного Продавцем Покупцю. 

  

2. Загальні положення 

2.1 Договір укладається шляхом Акцепту, тобто надання повної і безумовної згоди Покупця на 

укладення Договору у повному обсязі без підписання письмового примірника Договору 

Сторонами.  

2.2 Договір має юридичну силу відповідно до законодавства України і є рівносильним Договору, 

оформленому письмово і підписаному Сторонами. 

2.3 Покупець підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами Договору у повному 

обсязі шляхом Акцепту. 

2.4 Акцепт означає, що Покупець згоден з усіма умовами Договору і повністю усвідомлює свої 

дії.  

2.5 Договір вважається Акцептованим з дати зарахування грошових коштів оплати за Товари на 

банківський розрахунковий рахунок Продавця. 

2.6 Сторони погоджуються, що з моменту Акцепту Договір вважається укладеним у письмовій 

формі, без підписання письмового примірника. 

2.7 Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину, не 

означає його недійсність. 

2.8 Укладаючи Договір Покупець погоджується з повним та безумовним прийняттям усіх умов 

Договору та цін на Товари. 

2.9 Сторони вважають, що Договір вважається також договором приєднання відповідно до 

чинного законодавства України, умови якого встановлені у стандартній формі публічного 

договору, зразок якого розміщений у вільному доступі на Сайті, і який може бути укладений 

лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого Договору в цілому, при цьому 

Покупець не може запропонувати свої умови Договору, і, якщо Покупець не згодний з 

умовами Договору, він не має права укладати Договір. 

2.10 Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови Договору шляхом оформлення замовлення, 

Покупець підтверджує що: 

2.10.1 До укладення Договору він був повністю та належним чином ознайомлений з усіма його 

умовами та прийняв їх із власної волі без будь-якого примусу. 

2.10.2 Він дає дозвіл Продавцю для виконання Договору на збір, обробку та передачу персональних 

даних, цей дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору 

та протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. 

2.10.3 Укладенням Договору він підтверджує що був повідомлений (без додаткового окремого  

повідомлення) про права згідно законодавства України про захист персональних даних, про 

цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою 

можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, 

доставки Товару, а також для оформлення рахунків, накладних та інших документів для 

виконаня Договору. 

2.10.4 Він погоджується з тим, що Продавець з метою виконання Договору має право надавати 

доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових 

повідомлень Покупцю. 

2.10.5 Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до законодавства України 

про захист персональних даних йому відомий і зрозумілий. 

2.11 Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма 

правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання й виконання 

Договору відповідно до його умов. 

  

3. Предмет Договору 

3.1 Продавець зобов‘язується передати у власність Покупцю Товари, а Покупець зобов‘язується 

оплатити та прийняти Товари на умовах Договору. 

3.2 Договір визначає умови купівлі-продажу Товарів на Сайті, у т.ч.: 

3.2.1 Добровільний і усвідомлений вибір Покупцем Товарів на Сайті. 

3.2.2 Самостійне оформлення Покупцем замовлення. 

3.2.3 Оброблення та підтвердження Продавцем замовлення. 



3.2.4 Безготівкову оплату Покупцем Товарів за замовленням.  

3.2.5 Доставку та передачу Товарів Покупцю.  

  

4. Права та обов’язки Сторін 

4.1 Продавець зобов‘язується:  

4..1.1 Передати Покупцю Товари відповідно до замовлення та умов Договору. 

4.1.2 Передати Покупцю якісний (визнаний) Товар, що відповідає технічним регламентам, нормам, 

стандартам, правилам, технічним умовам та іншим документам згідно законодавства України 

для товарів даного виду, і при необхідності підтвердити це копіями відповідних документів. 

4.1.3 Надати необхідну інформацію про Товари у паспортах, інструкціях з експлуатації, описах чи 

інших документах виробників Товарів. 

4.1.4 Супроводити продаж Товару наступними документами: 

- Видаткова накладна (оригінал). 

- Рахунок-фактура, у випадку перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок 

Продавця через установи банків на підставі рахунку-фактури (оригінал). 

- Документ про якість Товару згідно законодавства України для товарів даного виду, за 

запитом Покупця (копія). 

- Документ про перевезення (товарно-транспортна накладна, квитанція, експрес-накладна, 

товарний чек, акт отримання вантажу і таке інше) у випадку відправлення Товарів службою 

доставки вантажів або перевізником. 

4.1.5 Оформити податкову накладну відповідно до чинного законодавства України. 

4.1.6 Продавець зобов‘язується забезпечувати виконання вимог законодавства України про захист 

персональних даних, не розголошувати інформацію про Покупця та не повідомляти 

персональні дані Покупця особам, які не мають відношення до виконання Договору, за 

виключенням випадків передбачених законодавством України. 

4.2 Продавець має право: 

4.2.1 Отримати від Покупця належним чином оформлене замовлення та іншу інформацію, 

необхідні для виконання Договору. 

4.2.2 Залучати без погодження з Покупцем для виконання Договору інших осіб, які мають 

відповідну кваліфікацію, при цьому відповідальність за виконання Договору залишається за 

Продавцем.   

4.2.3 Вимагати від Покупця оплати відповідно до умов Договору.   

4.2.4 Використовувати Товар у власних рекламних цілях (у т.ч. розміщувати відео- і 

фотозображення Товару на сайтах і соціальних мережах в Інтернеті та використовувати 

іншим чином). 

4.2.5 Призупинити або зупинити продаж Товарів Покупцю за Договором.  

4.2.6 При виконанні Договору керуватись умовами Договору та вимогами чинного законодавства 

України. 

4.3 Покупець зобов’язується: 

4.3.1 Прийняти та оплатити Товар відповідно до умов Договору. 

4.3.2 Надати Продавцю належним чином оформлене замовлення та іншу інформацію, необхідні 

для виконання Договору. 

4.3.3 Самостійно оформити замовлення відповідно до умов Договору. 

4.3.4 У замовлені надати повну і достовірну інформацію. 

4.3.5 Самостійно перевірити інформацію, вказану у замовленні. 

4.3.6 Оплатити ціну замовлення та отримати Товар згідно умов Договору. 

4.3.7 При виконанні Договору керуватись умовами Договору та вимогами чинного законодавства 

України. 

4.4 Покупець має право: 

4.4.1 Вимагати від Постачальника поставки Товару на умовах Договору. 

4.4.2 Вимагати від Постачальника постачання якісного Товару, що відповідає технічним 

регламентам, нормам, стандартам, правилам, технічним умовам та іншим документам згідно 

законодавства України для товарів даного виду, і при необхідності вимагати від 

Постачальника підтверджувати це копіями відповідних документів. 

4.4.3 Сторони зобов‘язуються у випадку неможливості виконання однією із Сторін взятих на себе 



зобов‘язань за Договором, по можливості якнайшвидше попередити про це іншу Сторону. 

  

5. Оформлення замовлення 

5.1 Покупець самостійно оформлює і передає Продавцеві замовлення одним із способів 

відповідно до пункту 1.8 Договору. 

5.2. Після отримання оформленого замовлення від Покупця, Продавець впродовж 1 (одного) 

робочого дня обробляє замовлення, при необхідності узгоджує електронною поштою, 

повідомленням у месенджерах Viber, WhatsApp, Telegram чи інших, письмово поштою чи 

особисто за адресою місцезнаходження Продавця або усно за телефоном зазначеним на сайті 

чи особисто за своєю адресою місцезнаходження інформацію, що міститься у замовленні з 

метою уточнення і перевірки правильності оформлення замовлення.  

5.3 Всі інформаційні матеріали, розміщені Продавцем на Сайті, мають довідковий характер і 

можуть не повністю відображати повну інформацію про властивості і характеристики 

Товарів. 

5.4 У випадку виникнення у Покупця питань відносно Товарів, їх властивостей, характеристик, 

цін, Покупець повинен звернутись за консультацією до Продавця за реквізитами зазначеними 

у розділі «Контакти» Сайту. 

5.5 Розміщення на Сайті інформації, яка очевидно не відповідає Товару, у т.ч. ціни, фотогрфії, 

опису Товара, визнається Сторонами як технічна помилка.   

5.6 Після оброблення замовлення Продавець у себе реєструє замовлення і надає Покупцю 

підтвердження про отримання замовлення з вказаним реєстраційним номером електронною 

поштою, повідомленням у месенджерах Viber, WhatsApp, Telegram чи інших, письмово 

поштою чи особисто за адресою місцезнаходження Продавця або усно за телефоном 

зазначеним на сайті чи особисто за своєю адресою місцезнаходження.  

5.7 Покупець самостійно несе відповідальність за зміст, склад  і достовірність інформації, 

наданої ним Продавцю у замовленні. 

5.8 Продавець не несе відповідальності за зміст, склад  і достовірність інформації, наданої йому  

Покупцем у замовленні. 

5.9 Продавець має право відмовитися від підтвердження замовлення Покупця у випадку, якщо 

відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають 

підозру щодо їх дійсності або серйозності намірів Покупця придбати Товари. 

5.10 При оформленні замовлення на Сайті Покупець зобов'язується надати наступну обов’язкову 

 інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення: 

5.10.1 Для юридичної особи: найменування, код ЄДРПОУ, адресу місцезнаходження, телефон.  

5.10.2 Для фізичної особи-підприємця: прізвище, ім‘я та по батькові, РНОКПП, адресу 

місцезнаходження, телефон.  

5.10.3 Для фізичної особи: прізвище, ім‘я та по батькові, телефон 

5.10.4 Фактичну адресу, за якою слід доставити Товар. 

5.10.5 Найменування, кількість, артикул Товару, модель, колір, тип тканини чи інших матеріалів, 

розміри, індивідуально-визначені властивості (нанесення надписів, логотипів, індивідуально 

розроблену модель, особливі кольори, зовнішній вигляд, нестандартні розміри і таке інше) та 

іншу необхідну інформацію (можуть бути вказані через форму «Кошик» на Сайті, форми 

замовлення на Сайті, електронною поштою, повідомленням у месенджерах Viber, WhatsApp, 

Telegram чи інших, письмово поштою чи особисто за адресою місцезнаходження Продавця. 

5.11 Якщо будь-якій із Сторін необхідна додаткова інформація, вона має право запросити її у 

іншої Сторони, при цьому, у разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не 

несе відповідальності за негативні наслідки для Покупця при купівлі Товару. 

5.12 При оформленні замовлення Покупцем електронною поштою, повідомленнями у 

месенджерах Viber, WhatsApp, Telegram чи інших, письмово поштою чи особисто за адресою 

місцезнаходження Продавця або усно за телефоном зазначеним на сайті чи особисто за 

адресою місцезнаходження Продавця, Покупець зобов'язується надати інформацію, 

зазначену у пункті 5.10 Договору. 

5.13 Покупець має право оформити Замовлення на будь-який Товар, інформація про який 

розміщена на Сайті, який є в наявності на складі Продавця або який Продавець має 

можливість виготовити.  

5.14 У випадку відсутності конкретних Товарів на складі Продавця, Продавець зобов‘язаний 



невідкладно повідомити Покупця про це телефоном, електронною поштою або 

повідомленням у месенджерах Viber, WhatsApp, Telegram чи інших. 

5.15 У випадку відсутності конкретних Товарів на складі Продавця, Покупець має право замінити 

такі Товари на аналогічні або інші представлені на Сайті, або відмовитись від таких Товарів 

та анулювати замовлення. 

  

6. Ціни та оплата 

6.1 Ціни на Товари встановлюються Продавцем самостійно і розміщуються на Сайті. 

6.2 Ціни на Товари вказані у національній валюті України українських гривнях з урахуванням 

ПДВ. 

6.3 Ціни на Товари можуть змінюватись Продавцем в односторонньому порядку у випадку зміни 

ціноутворюючих факторів (цін на тканини, фурнітуру, зміни моделей, конструктивні зміни і 

таке інше) та конюнктури ринку. 

6.4 Ціни на оплачені у повному обсязі Покупцем окремі позиції Товарів не можуть бути змінені 

Продавцем в односторонньому порядку. 

6.5 Оплата Товарів здійснюється Покупцем у національній валюті України українських гривнях 

авансовим безготівковим платежем грошової суми у розмірі 100 % ціни Товарів згідно 

оформленого замовлення.  

6.6 Оплата за Товари здійснюється Покупцем способами зазначеними на Сайті у розділі 

«Доставка / Оплата» за допомогою однієї з платіжних систем, розміщених на Сайті, зокрема 

шляхом прийому платежів через систему LiqPay або шляхом перерахування грошових коштів 

на розрахунковий рахунок Продавця через установи банків. 

6.7 У випадку оплати за Товари за допомогою однієї з платіжних систем, розміщених на Сайті, 

зокрема шляхом прийому платежів через систему LiqPay, Покупець зобов‘язується виконати 

таку оплату у строк, що не перевищує 3 (три) робочі дні від дня обрання Покупцем окремих 

позицій із розміщених Товарів на Сайті і оформлення замовлення через форму «Кошик» або 

заповнення Покупцем і відправлення Продавцю форми замовлення на Сайті. 

6.8 У випадку оплати за Товари шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий 

рахунок Продавця через установи банків, Покупець зобов‘язується виконати таку оплату у 

строк, що не перевищує 3 (три) робочі дні від дня обрання окремих позицій із розміщених 

Товарів на Сайті, письмового оформлення Покупцем і передачу Продавцю замовлення 

електронною поштою, повідомленням у месенджерах Viber, WhatsApp, Telegram чи інших, 

письмово поштою чи особисто і отримання від Продавця рахунку-фактури.  

6.9 Зобов'язання Покупця по оплаті Товарів вважаються виконаними з моменту надходження 

Продавцю коштів у повному обсязі ціни Товарів згідно замовлення на його розрахунковий 

рахунок. 

6.10 Замовлення анулюється у випадку несплати замовлення у строк згідно умов Договору.  

6.11 У випадку надходження оплати після закінчення встановленого у Договорі строку оплати, то 

ця грошова сума за бажанням Покупця (викладеному письмово електронною поштою, 

повідомленням у месенджерах Viber, WhatsApp, Telegram чи інших, письмово поштою чи 

особисто) або повертається Покупцю як помилково перераховані або зараховуються 

Продавцем як авансовий платіж у рахунок майбутнього замовлення Покупця відповідно до 

умов Договору.  

  

7. Доставка 

7.1 Доставка Товарів здійснюється по всій Україні окрім тимчасово окупованих територій 

Автономної Республіки Крим та міста Севастополя а також окремих районів Донецької та 

Луганської областей. 

7.2 Доставка Товарів Покупцю може здійснюватись: 

7.2.1 Однією із служб доставки вантажів, таких, як ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «Делівери», ТОВ 

«ТК «САТ» чи іншою на вибір Покупця. 

7.2.2 Перевізником вантажного автомобільного транспорту. 

7.2.3 Покупець отримує Товари у Продавця самостійно. 

7.3 Право вибору способу доставки Товарів із перерахованих у пункті 7.2 Договору належить 

Покупцю.  



7.4 У випадку доставки Товарів службою доставки вантажів, Покупець зобов‘язаний виконувати 

правила доставки вантажів такої служби. 

7.5 Строк доставки Товарів, обчислений від дати узгодження Продавцем замовлення Покупця, 

оформленого у відповідності до розділу 5 Договору, не повинен перевищувати:  

7.5.1 10 (десять) робочих днів для Товарів, які знаходяться на складі Продавця. 

7.5.2 28 (двадцять вісім) робочих днів для Товарів, які виготовляються за індивідуальними 

специфікаціями Покупця (наприклад спецодяг із нанесеними логотипами, інформацією і таке 

інше). 

7.6 Ціни Товарів, розміщених на Сайті, не включають у себе ціну доставки. 

7.7 Ціну доставки Товарів Покупець сплачує самостійно відповідно до тарифів вибраної служби 

доставки або перевізника.  

7.8 За запитом Покупця, Продавець може вказати орінтовну очікувану вартість доставки Товарів 

Покупцю відповідно до обраного ним способу доставки. 

7.9 При отриманні товару:  

7.9.1 У служби доставки вантажів або у перевізника Покупець повинен у присутності 

представника служби доставки або перевізника перевірити відповідність Товару по кількості 

та якості (найменування Товарів, відповідність Товарів замовленню, кількість, 

комплектність, колір, зовнішній вигляд, відсутність ушкоджень). 

7.9.2 Самостійно у Продавця у присутності представника Продавця перевірити відповідність 

Товару по кількості та якості (найменування Товарів, відповідність Товарів замовленню, 

кількість, комплектність, колір, зовнішній вигляд, відсутність ушкоджень). 

7.10 Покупець підтверджує своїм підписом факт отримання Товарів та відсутність претензій по 

кількості і якості Товарів у: 

7.10.1 Товарно-транспортній накладній, квитанції, експрес-накладній, товарному чеку, акті 

отримання вантажу чи іншому відповідному документі у випадку отримання Товарів у 

служби доставки вантажів. 

7.10.2 Товарно-транспортній накладній, накладній чи іншому відповідному документі у випадку 

отримання Товарів у перевізника. 

7.10.3 Накладній чи іншому відповідному документі у випадку отримання Товарів самостійно у 

Продавця. 

7.11 Разом із Товарами за замовленням Покупцю надаються документи зазначені у підпункті 4.1.4 

Договору. 

7.12 Право власності на Товари а також ризики випадкової втрати або пошкодження Товарів 

переходять до Покупця з моменту отримання ним Товарів відповідно до пунктів 7.10 та 7.11 

Договору.  

7.13 Продавець вважається таким, що виконав зобов‘язання з продажу Покупцю Товарів за 

Договором, якщо він фактично передав Товари Покупцю відповідно до умов Договору.   

7.14 У випадку якщо Покупець не отримує оплачені ним Товари у служби доставки вантажів 

впродовж граничного строку встановленого правилами доставки вантажів такої служби, або 

не отримує в узгоджений строк у перевізника чи не отримує впродовж 10 (десяти) 

календарних днів самостійно у Продавця, такі Товари вважаються власністю Продавця, 

Продавець розпоряджається такими Товарами на власний розсуд, оплачені Покупцем кошти 

за ці Товари не повертаються.   

  

8. Повернення, обмін Товарів та гарантії 

8.1 Повернення, обмін Товарів (окрім товарів які не підлягають поверненню, обміну) Продавцю 

здійснюється у відповідності до законодавства України  

8.2 Покупець фізична особа, який придбав Товари у Продавця для особистих потреб, 

безпосередньо не пов‘язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов‘язків 

найманого працівника, має право на повернення, обмін Товарів належної якості у 

відповідності до Цивільного Кодексу України та законодавства про захист прав споживачів.  

8.3 Покупець юридична особа та фізична особа-підприємець, який придбав Товари у Продавця, 

має право на повернення, обмін Товарів належної якості у відповідності до Цивільного 

Кодексу України та Господарського Кодексу України.  

8.4 Повернення Товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався, збережено 



його товарний вигляд, споживчі властивості, упаковка, ярлики а також документи за якими 

були отримані Товари та зазначені у підпунктах 4.1.3 та 4.1.4 Договору. 

8.5 Строки придатності, строки служби, умови експлуатації, зберігання, прання, чищення, 

обслуговування, дезінфекції Товарів і іншу необхідну інформацію про Товари, а також 

гарантійні строки експлуатації та гарантійні строки зберіганя на Товари можуть 

встановлюватись законодавством або виробником Товарів. 

8.6 Покупець фізична особа, який придбав Товари у Продавця для особистих потреб, 

безпосередньо не пов‘язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов‘язків 

найманого працівника, має право вимагати впродовж гарантійного строку експлуатації та 

гарантійного строку зберігання (якщо такі встановлені згідно пункту 8.5 Договору) 

виконання гарантійних зобов‘язань про безкоштовний ремонт або заміну Товарів неналежної 

якості чи повернення Покупцю сплачених коштів за Товари неналежної якості у 

відповідності до Цивільного Кодексу України та законодавства про захист прав споживачів.    

8.7 Покупець юридична особа та фізична особа-підприємець, який придбав Товари у Продавця, 

має право вимагати впродовж гарантійного строку експлуатації та гарантійного строку 

зберігання (якщо такі встановлені згідно пункту 8.5 Договору) виконання гарантійних 

зобов‘язань про безкоштовний ремонт або заміну Товарів неналежної якості чи повернення 

Покупцю сплачених коштів за Товари неналежної якості у відповідності до Цивільного 

Кодексу України та Господарського Кодексу України. 

8.8 Повернення Товарів неналежної якості Продавцю, виконання Продавцем гарантійних 

зобов‘язань, повернення Покупцю сплачених коштів за Товари здійснюються у відповідності 

до законодавства України. 

8.9 Товари належної якості, які мають індивідуально-визначені властивості (нанесення надписів, 

логотипів на індивідуально розроблену модель, особливі кольори, зовнішній вигляд, 

нестандартні розміри  і таке інше), якщо ці Товари можуть використовуватись виключно 

Покупцем, не підлягають поверненню або обміну. 

8.10 Повернення, обмін, звернення здійснюється за адресою зазначеною у розділі «Контакти» 

Сайту.  

  

9. Обставини непереборної сили 

9.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по 

Договору, якщо це невиконання виникло у результаті обставини непереборної сили (форс-

мажору), такої, як землетрус, повінь, пожежа або інше стихійне лихо, а також війна, воєнні 

дії, карантин чи інші обставини, що виникли незалежно від волі будь-якої Сторони після 

укладення Договору і визнані місцевою Торгово-промисловою палатою або іншим 

повноважним органом України форс-мажорними. 

9.2 Сторона, яка потрапила під вплив обставин непереборної сили зобов'язана впродовж 10 

(десяти) календарних днів з моменту виникнення таких обставин повідомити іншу Сторону 

про неможливість виконання своїх зобов'язань та погодити з іншою Стороною подальше 

виконання зобов'язань за Договором або прийняти рішення про розірвання Договору.   

9.3 Доказом настання обставин непереборної сили є письмове підтвердження місцевої Торгово-

промислової палати або іншого повноважного органу України.          

  

10. Відповідальність, вирішення суперечок та інші положення 

10.1 За невиконання або неналежне виконання зобов‘язань за Договором, Сторони несуть 

відповідальність передбачену чинним законодавством України та Договором. 

10.2 За несвоєчасну передачу Товарів згідно умов Договору, Продавець на письмову вимогу 

Покупця сплачує Покупцю пеню у розмірі облікової ставки НБУ за кожен календарний день 

прострочення передачі Товарів, яка розраховується від дати настання кінцевого строку 

передачі Товарів згідно Договору до дати фактичної передачі Товарів згідно Договору.    

10.3 У випадку, якщо Покупець не здійснив розрахунок з Продавцем за фактично передані по 

Договору Товари впродовж строку 10 (десяти) календарних днів від дати фактичної передачі 

Товарів згідно Договору, Покупець зобов'язаний на письмову вимогу Продавця сплатити 

Продавцю пеню у розмірі облікової ставки НБУ за кожен календарний день прострочення 

розрахунку, яка розраховується від дати настання терміну оплати згідно цього пункту 

Договору до дати зарахування коштів на поточний рахунок Продавця.    



10.4 Сплата пені Продавцем не звільняє його від передачі Товарів, сплата пені Покупцем не 

звільняє його від оплати основної суми боргу за Товари. 

10.5 Продавець не несе відповідальності за шкоду заподіяну Покупцеві або третім особам 

внаслідок неналежного використання, зберігання Товарів, придбаних у Продавця. 

10.6 Продавець не несе відповідальність за: 

10.6.1 Незначні зміни, що внесені у Товари виробником або постачальником.  

10.6.2 Незначні невідповідності кольорів Товарів, які відрізняються від оригінальних кольорів 

Товарів у зв‘язку з різною передачаю кольорів відеодисплейними терміналами, екранами чи 

моніторами окремих моделей компьтерної техніки. 

10.7 Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх 

зобов’язань за Договором у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової 

інформації у Замовленні. 

10.8 Всі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути по Договору, або у зв'язку з його 

виконанням, будуть, по можливості, вирішуватись Сторонами шляхом переговорів. 

10.9 Неурегульовані між Сторонами суперечки підлягають вирішенню у суді згідно законодавства 

України.   

10.10 Сторона не має права передавати свої права та обов'язки за Договором третім особам без 

письмової згоди іншої Сторони. 

10.11 Електронна пошта та повідомлення у месенджерах Viber, WhatsApp, Telegram та інших, 

відправлені на виконання Договору, мають силу оригіналу, якщо вони передані однією із 

Сторін та отримані іншою Стороною за реквізитами, вказаними у договорі для Продавця і у 

Замовленні для Покупця.  

  

11. Прикінцеві положення 

11.1 Договір діє виключно на території України окрім тимчасово окупованих територій 

Автономної Республіки Крим та міста Севастополя а також окремих районів Донецької та 

Луганської областей. 

11.2 Договір набуває чинності з моменту його розміщення на Сайті і діє до моменту припинення 

його розміщення на Сайті. 

11.3 Договірні відносини між окремим Покупцем і Продавцем набувають чинності з моменту 

Акцепту згідно Розділу 2 Договору та діють до повного виконання Сторонами зобов‘язань по 

Договору. 

11.4 Дія Договору припиняється внаслідок закінчення строку, на який його було укладено, або за 

рішенням суду. 

11.5 Договір може бути розірваний достроково: 

11.5.1 З ініціативи однієї з Сторін шляхом односторонньої відмови від Договору у випадку, якщо 

інша Сторона порушує умови Договору. 

11.5.2 З ініціативи однієї з Сторін шляхом односторонньої відмови від Договору за умови 

повідомлення іншої Сторони до моменту:  

- передачі Товарів Службі доставки вантажів, таким як ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «Делівери», 

ТОВ «ТК «САТ» чи іншій на вибір Покупця. 

- передачі Товарів Перевізнику вантажного автомобільного транспорту. 

- Самостійного отримання Покупцем Товарів у Продавця. 

11.5.3 Договір може бути розірваним достроково за взаємною згодою Сторін. 

11.5.4 У випадку дострокового розірвання Договору Продавець повертає Покупцю сплачені ним 

кошти за Товари за вирахуванням фактичних витрат, понесених Продавцем на виконання 

Договору. 

11.6 Продавець має право у будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни і 

доповнення у Договір, або розмістити нову редакцію Договору, чи припинити розміщення 

Договору на Сайті, за умови попереднього розміщення таких змін і доповнень у Договір або 

нової редакції Договору, при цьому зазначені зміни і доповнення, або нова редакція Договору 

набирають чинності з моменту розміщення таких змін і доповнень або нової редакції 

Договору, якщо інший термін не визначений безпосередньо у тексті змін і доповнень або 

нової редакції Договору.   

11.7 Невід'ємними частинами Договору є замовлення, рахунок-фактура, видаткова накладна, копії 



документів про якість,  

товарно-транспортні накладні, квитанції, експрес-накладні, товарні чеки, акти отримання 

вантажу, електронна пошта, повідомлення у месенджерах Viber, WhatsApp, Telegram та 

інших, а також інші документи, укладені на виконання Договору.         

11.8 Договір складений українською та російською мовами і розміщений на Сайті у вільному 

доступі. 

11.9 Сторони дійшли згоди вважати, що у Договорі всі істотні умови Договору передбачені. 

11.10 Договір укладений при повному розумінні Сторонами предмету та умов Договору, і замінює 

будь-яку угоду по даному предмету, укладену Сторонами раніше в письмовій чи усній формі, 

і чим виключається будь-яке обговорення Сторонами у відношенні предмета та умов 

Договору. 

11.11 Вся інформація надана Покупцем Продавцю є конфіденційною, така інформація є 

комерційною таємницею, що захищається законодавством України та міжнародними 

угодами, ця інформація не підлягає оприлюдненню чи розголошенню, окрім випадків прямо і 

виключно передбачених чинним законодавством України, така інформація використовується 

Продавцем виключно з метою виконання Договору.     

  

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ: 

ПП «БРЕВІ», код ЄДРПОУ 35521636 

36002, м. Полтава, вул. Кагамлика, буд. 3А 

IBAN UA63 305299 00000 26004041206862  

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

ІПН 355216316015 

телефони: 0532-612234, 611232 

телефон та месенджери Viber, WhatsApp, Telegram): +38-050-3075554   

e-mail: pp.brevi@gmail.com 
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