Договір публічної оферти
Даний Договір є публічним договором в розумінні статті 633 Цивільного кодексу
України між ФОП Сухомлинов В.В., надалі - Виконавець та Покупцем – фізичною особою
або юридичною особою, яка зробила замовлення на сайті GTD.COM.UA та оплатила
замовлену послугу (роботу, товар).
Даний Договір породжує юридичні наслідки як для Виконавця так і для Покупця.
1. Загальні Положення
1.1. Даний Договір містить собі усі обов’язкові умови по правовідносинам між
Виконавцем та Покупцем при придбанні останнім послуг (робіт, товарів) на сайті
GTD.COM.UA
1.2. Виконавець зобов’язується в порядку та на умовах погоджених з Покупцем
шляхом оброблення замовлення останнього надати Покупцю послугу (роботу, товар), а
Покупець зобов’язується прийняти та оплатити послугу (роботу, товар).
1.2.1. Покупець формує замовлення самостійно шляхом взаємодії з інтерфейсом
сайту GTD.COM.UA. Покупець несе відповідальність за достовірність даних які він вказав
стосовно себе, обраної послуги (роботи, товару). Виконавець гарантує, що послуги, які він
реалізовує дозволені чинним в Україні законодавством.
1.3. Відповідно до положень статті 642 Цивільного Кодексу України належним
доказом прийняття (акцептування) умов даного Договору Покупцем є формування
замовлення на сайті GTD.COM.UA та оплата Покупцем рахунку (інвойсу) який Виконавець
надає Покупцю після оброблення його замовлення.
2. Вартість та порядок оплати
2.1. Вартість замовленої послуги (роботи, товару) визначається Виконавцем за
наслідком взаємодії Покупця з інтерфейсом сайту GTD.COM.UA та повідомляється
Покупцю шляхом надсилання рахунку (інвойсу) який Виконавець надає Покупцю після
оброблення його замовлення на адресу електронної пошти визначеної Покупцем.
2.2. Покупець оплачує замовлену послугу (роботу, товар) в безготівковій формі за
реквізитами визначеними у рахунку (інвойсі) протягом строку його дії.
3. Строки та умови поставки, приймання передача послуг (робіт, товарів)
3.1. Кількість, асортимент та вартість послуги (роботи, товару), що поставляється за
даним Договором, визначається за наслідком взаємодії Покупця з інтерфейсом сайту
GTD.COM.UA та повідомляється Покупцю шляхом надсилання рахунку (інвойсу).
3.2. Місце поставки послуги (роботи, товару) визначається в формі замовлення
послуги (роботи, товару) на сайті GTD.COM.UA.
3.3. Строк надання послуги (роботи, товару) визначається в формі замовлення послуги
(роботи, товару) на сайті GTD.COM.UA.
3.4. На підтвердження факту надання послуги (роботи, товару) Виконавець та
Покупець підписують Акт приймання-передачі наданих послуг, які готує Виконавець.
4. Права та обов'язки
4.1. Права Виконавця:
4.1.1. Вимагати від Покупця прийняти надану згідно умов даного Договору послугу
(роботу, товар).

4.1.2. У випадку неналежного виконання Покупцем своїх обов’язків передбачених
даним Договором відмовити в наданні послуги (роботи, товару) за цим Договором до
усунення Покупцем допущених порушень, або повністю без компенсації їх вартості.
4.1.3 Вносити зміни до даного Договору та змінювати ціни на послуги (роботи,
товару), в односторонньому порядку шляхом розміщення відповідних змін на сайті
GTD.COM.UA. Зазначені зміни вступають в силу з моменту їх публікації, але не можуть
стосуватися послуг (робіт, товарів), які вже оплачені Покупцем до моменту публікації
відповідних змін.
4.1.4. Інші права якими наділяє Виконавця (Продавця) Закон України «Про захист
прав споживачів».
4.2. Обов’язки Виконавця:
4.2.1 Передати Покупцеві послугу (роботу, товар), в погодженому обсязі та строки і з
належною якістю.
4.2.2. Надати необхідні документи.
4.2.3. Інші обов’язки, які покладаються на Виконавця Законом України «Про захист
прав споживачів».
4.3. Права Покупця:
4.3.1. У випадку належного виконання даного Договору вимагати від Виконавця
послугу (роботу, товар), в погодженому обсязі та строки і з належною якістю.
4.3.2. Інші права якими наділяє покупця Закон України «Про захист прав споживачі».
4.4. Обов’язки Покупця:
4.4.1. Перед формуванням замовлення шляхом взаємодії з інтерфейсом сайту
GTD.COM.UA або в телефонному режимі за номерами телефонів вказаними на зазначеному
сайті уважно ознайомитись з інформаціє про послугу (роботу, товар), ціну, та іншими
умовами.
4.4.2. Прийняти послугу (роботу, товар), яка відповідає даному Договору та/або
чинному законодавству України.
4.4.3. При отриманні послуг мати охайний вигляд, не вживати алкоголь, не
перебувати у стані алкогольного сп’яніння та не заважати іншим покупцям та/або третім
особам.
4.4.4. Інші обов’язки які покладає на Покупця Закон України «Про захист прав
споживачів».
5.Інші умови
5.1. За невиконання та/або неналежне виконання умов даного Договору винна сторона
несе відповідальність передбачену чинним законодавством України.
5.2. Сторона звільняється від визначеної чинним законодавством України,
відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке
порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин. Настання та дія непереборної
сили має бути засвідчено компетентними органами.
5.3. Усі спори за даним Договором, вирішуються шляхом переговорів, а у разі
неможливості їх усунення в судовому порядку згідно встановленої підвідомчості та
підсудності.
5.4. Даний договір набирає чинності для Покупця з дня формування Покупцем
замовлення та оплати ним рахунку (інвойсу) Виконавця та діє до повного виконання
взаємних зобов’язань між Виконавцем та Покупцем.
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