ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу
України його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа,
юридична особа, фізична особа - підприємець). При повній згоді з даним Договором,
покупець приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки
товару і за невиконання умов даного договору.
Цей текст є угодою між інтернет-магазином ТОВ «БРЕЙНСТОРМ УКРАЇНА», який належить
Продавцеві, іменованим надалі "Продавець", і будь-якою юридичною або фізичною
особою, користувачем послуг інтернет-магазину, яка надалі іменується "Покупець" і
визначає умови придбання товарів через сайт інтернет-магазину.
Цей Договір носить характер публічної оферти, є еквівалентом "усної угоди" і відповідно
до чинного законодавства України має належну юридичну силу.
1. Загальні положення

2. Терміни та визначення
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1.1. Цей договір є публічною офертою ( відповідно до ст.ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного
кодексу України) і містить всі істотні умови організації купівлі-продажу дистанційним
способом, тобто через інтернет-магазин .
1.2. У відповідності до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і безсуперечним
прийняттям умов публічного договору, тобто публічної оферти інтернет-магазину є факт
оформлення замовлення натисканням на посилання "Оформити замовлення" в кошику та
оплати замовлення в розмірі 100% на умовах цієї угоди.
1.3. Публічна оферта також є прийнятою при реєстрації Покупця на сайті інтернетмагазину.
1.4. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та
згоден з його умовами, а також, у разі, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на
обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору,
можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та
інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії
Договору. Крім цього, укладанням цього Договору, Покупець підтверджує, що йому
повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України
«Про захист персональних даних», про цілі збору даних. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта
персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»,
йому відомий і зрозумілий.
1.5. Товар представлений в інтернет-магазині, є Товаром який придбавається Покупцем
(-ями) для провадження своєї підприємницької (господарської) діяльності. Відповідно
Закон України «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12 травня 1991 року не
застосовується до умов цього Договору. При цьому факт купівлі (оплати) Товару
фізичною особою, яка не зареєстрована в якості фізичної-особи підприємця, не є
свідченням придбання Покупцем Товару для особистих, сімейних потреб, що не пов’язані
з підприємницькою (господарською) діяльністю. Фізична особа самостійно несе ризик
настання відповідальності, пов’язаної із здійсненням підприємницької діяльності без
дотримання встановленого чинним законодавством порядку.
1.6. Продавець залишає за собою право вносити зміни в цей Договір в односторонньому
порядку.
1.7. Покупець погоджується з умовами цього Договору, здійснивши оплату Оформленого
замовлення.
1.8. Усі інформаційні матеріали, подані на сайті, носять виключно довідковий характер та
не можуть у повному обсязі передати інформацію про властивості та характеристики
Товарів, у т.ч. кольорах, розмірах та формах.

2.1. "Товар" - перелік найменувань асортименту, представлений в інтернет-магазині.
2.2. "Категорії" - інформація про товари, розміщена в інтернет-магазині.
2.3. "Оформити замовлення" - рішення Покупця придбати товар, оформлене в інтернетмагазині.
2.4. «Замовлення» - належним чином оформлений запит Покупця про доставку на
зазначену адресу переліку Товарів вибраних на інтернет-сайті.
2.5. "Персональні дані" – будь-яка інформація, яка прямо чи опосередковано відноситься
до певної особи, чи до особи, яка визначається.

2.6. «Продавець» - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРЕЙНСТОРМ
УКРАЇНА», ЄДРПОУ 41975744.
2.7. «Інтернет-магазин» - інтернет-сайт (сайт), що належить Продавцеві та знаходиться
за адресою в мережі Інтернет https://autel-ukraine.com.ua/. На якому представлено
Товари, що пропонуються Продавцем для купівлі Покупцями, оформлення замовлень, а
також умови оплати та доставки Товарів покупцям.
2.8. «Акцепт» - повне та безумовне прийняття Покупцем умов цього Договору, що
полягає у вчиненні оплати товару, замовленого на сайті https://autel-ukraine.com.ua/.
2.9. «Служба Доставки» - вибрані Покупцем при оформленні замовлення, спосіб та/або
особа (перевізник) доставки оплаченого замовлення Покупцеві.
3. Предмет договору
3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцеві товар, а Покупець
зобов'язується оплатити і прийняти товар на умовах Цього договору.
3.2. Цей договір регулює купівлю-продаж в інтернет-магазині , в тому числі:
а) добровільний вибір Покупцем товарів по "Категоріям";
б) самостійне оформлення Покупцем замовлення в інтернет-магазині;
в) оплата Покупцем замовлення, оформленого в інтернет-магазині, згідно отриманого від
Продавця відповідного рахунка на оплату (рахунка-фактури);
г) виконання і передача замовлення Покупцеві у власність на умовах Цього договору.
4. Порядок оформлення замовлення
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4.1. Замовлення Покупця може бути оформлено наступним чином:
 Покупець самостійно оформлює замовлення в інтернет-магазині;
 Прийнято Продавцем по телефону або по електронній пошті, зазначені на сайті
Продавця;
 Оформлено Продавцем безпосередньо за особистого звернення Покупця в офісі
Продавця.
4.2. При оформленні замовлення Покупець має зазначити наступну інформацію:
 Найменування (для юридичних осіб) або ПІБ (для фізичної особи-підприємця)
Покупця;
 Найменування (для юридичних осіб) або ПІБ (для фізичної особи-підприємця)
отримувача (якщо Покупець та отримувач різні);
 Ідентифікаційний код (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової
картки платника податків (для фізичної особи-підприємця) Покупця;
 Контактний номер телефону;
 Спосіб доставки;
 Форму оплати;
 На вимогу Продавця іншу інформацію, що необхідна для виконання зобов’язань за
цим Договором, у т.ч. поверх, наявність ліфтів, інші орієнтири.
4.3. Після оформлення Замовлення Покупцеві надається інформація про орієнтовний
строк поставки. Зазначений строк залежить від наявності замовленого Товару на складі
Продавця, та часу який необхідно для опрацювання Замовлення. Замовлення дійсне та
має бути оплачено протягом 1-го робочого дня від дати його оформлення. Продавець
залишає за собою право відмовитися від постачання Товару, якщо Покупець здійснив
оплату пізніше кінцевого строку оплати зазначеного у відповідному рахунку. Постачання
(відвантаження) Товару Покупцеві здійснюється протягом 2-х робочих днів від дати
надходження 100 % коштів за Товар на поточний рахунок Продавця.
4.4. Строк отримання Товару Покупцем залежать від адреси населеного пункту, роботи
відповідної служби доставки (перевізника).
4.5. У разі відсутності замовленого Товару у Продавця, у т.ч. й з причин, що не залежать
від волі Продавця, Продавець має право анулювати зроблене Покупцем замовлення та
повідомити про це Покупця.
4.6. У разі відмови Покупця від замовлення (отримання Товару, тощо), що було повністю
або частково оплачене, отримані кошти повертаються Продавцем у такий же спосіб як і
були отримані, за вирахуванням фактично понесених витрат Продавцем на доставку
Товару Покупцеві та/або пункту самовивозу Товару, а також повернення Товару на склад
Продавця.
4.7. Зазначена на сайті ціна за одиницю Товару, який тимчасово відсутній у Продавця на
дату оформлення Замовлення, не є остаточною і може бути змінена на дату
відвантаження Товару Покупцеві.

4.8. Продавець може пропонувати для продажу Товар, який має недоліки, якщо вони
зазначені в описі Товару на сайті, супроводжувальних документах на Товар.
4.9. У разі виявлення Покупцем недоліків, що не були зазначені Продавцем при продажі
Товару, Покупець має право вимагати безоплатного усунення недоліків, заміни Товару на
аналогічний, або відмовитися від Товару. За умови, що недоліки виникли з вини
Продавця.
4.10. Покупець не може повернути придбаний Товар, який має недоліки, про які йому
було повідомлено Продавцем, але при цьому Покупець погодився придбати такий Товар
за зниженою ціною.
5. Ціна і порядок оплати замовлення
5.1. Ціна на Товар (зазначена на сайті Продавця) включає в себе вартість тари, упаковки.
5.2. Покупець оплачує замовлення будь-яким способом, обраним в інтернет-магазині
протягом 1-го робочого дня, рахуючи від дня узгодження вартості та асортименту
товарів.
5.3. Ціна на товар не включає вартість транспортування до місця розташування Покупця
(місця отримання Товару Покупцем). Транспортні послуги Покупець оплачує самостійно,
або, за домовленістю сторін, відшкодовує такі витрати Постачальникові на підставі
наданих рахунків, якщо транспортування Товару забезпечує Постачальник.
5.4. Оплата за Товар здійснюється згідно наданих Продавцем Покупцеві рахунків-фактур
(рахунків), протягом 1-го робочого дня від дати оформлення рахунку-фактури, шляхом
100 % попередньої оплати за Товар у сумі, яка вказана у рахунку-фактурі, на поточний
рахунок Продавця. У випадку не оплати у строки визначені цим пунктом, такий рахунокфактура є анульованим, а замовлення подане Покупцем є скасованим, і потребує його
повторення, якщо інше не визначено сторонами додатково. Датою оплати є дата
зарахування коштів на поточний банківський рахунок Продавця.
5.5. Форма розрахунків: безготівковий. Датою виконання грошових зобов’язань за цим
Договором, є дата зарахування коштів на поточний банківський рахунок Продавця.
5.6. Вид розрахунків: банківський переказ або оплата платіжною карткою через сайт
Продавця. Крім того, розрахунки за цим Договором можуть здійснюватися з
використанням простого векселя, авальованого банком Покупця, або банківської
гарантії.
6. Доставка замовлення
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6.1. Загальний термін доставки товару складається з терміну обробки замовлення і
терміну доставки. Термін обробки замовлення - від одного робочого дня до двох. Способи
доставки детально описані в розділі сайту "Інформація про доставку". Термін доставки
від 2 до 7 діб, залежно від адреси населеного пункту.
6.2. При замовленні оптових партій, терміни і методи доставки узгоджуються окремо в
кожному конкретному випадку.
6.3. Продавець не несе відповідальності за термін доставки замовлення, тому що вони
залежать від дій третіх осіб (перевізників).
6.4. Перехід ризиків на товар відбувається в момент: передачі Товару уповноваженому
представникові Покупця (якщо така передача проводиться на складі Постачальника), а у
разі якщо Покупець отримує товар на своєму складі від перевізника (або складі
перевізника) то ризики на Товар переходять до Покупця в момент передачі Товару
такому перевізнику, а якщо перевізників декілька, то в момент передачі першому
перевізнику.
6.5. Товар не доставляється: на будівельні майданчики, станції метрополітену, інфекційні
відділення лікарень, садові товариства, цехи, пункти громадського харчування, режимні
та неіснуючі об’єкти. В паркові та лісові масиви, на пляжі та інші місця, що не мають
установленої адреси, або умов для передачі Товарів та супроводжувальних документів, а
також якщо під’їзд до місця передачі Товару неможливий більше ніж на 200 метрів та
якщо дороги, що ведуть до місця передачі Товару, не заасфальтовані.
7. Порядок повернення товару
7.1. Покупець має право відмовитися від отриманого товару не належної якості протягом
чотирнадцяти днів, рахуючи з дня отримання товару, за умови збереження упаковки,
товарного вигляду і споживчих якостей товару.
7.2. У разі відмови Покупця від Товару, відправлення повертається відправнику, тобто
Продавцеві. Оплата зворотного пересилання Товару оплачується Покупцем.

8. Права та обов'язки сторін
8.1. Покупець зобов'язаний:
а) самостійно оформити замовлення в інтернет -магазині;
б) своєчасно оплатити та отримати замовлення у Перевізника на умовах цього договору;
8.2. Покупець має право вимагати від інтернет-магазину дотримання умов цього
договору.
8.3. Інтернет - магазин зобов'язаний:
а) дотримувати умов цього договору;
б) передати Покупцю товар у відповідності з обраним зразком за "Каталогом",
оформленим замовленням та умовами цього договору;
в) інтернет-магазин не несе відповідальності, не може виступати в якості відповідача у
суді і не відшкодовує збитки, що виникли у Покупця через дію чи бездіяльність третіх
осіб.
9. Гарантійні зобов’язання
9.1. Строк гарантійного обслуговування Товару встановлюється виробником. Якщо
гарантійний строк виробником не встановлено, він може бути встановлений Продавцем.
Сервісне обслуговування та ремонт здійснюються в авторизованих сервісних центрах,
адреси та телефони яких зазначаються у гарантійному талоні. За відсутності
авторизованих сервісних центрів виробника Товарів, ремонт здійснюється у Сервісному
центрі Продавця, за умови наявності чинної гарантії.
9.2. Гарантійним обслуговуванням є безоплатне усунення недоліків Товару, що виникли з
вини виробника, за умови дотримання правил експлуатації, встановлених виробником.
Безоплатний гарантійний ремонт здійснюється за умови, що Товар буде визнано
несправним у зв’язку з виробничим дефектом. Гарантійний строк на Товар та умови
гарантії зазначаються у Гарантійному талоні.
9.3.Направлення Товару у Сервісну службу Постачальника здійснюється за наявності
Гарантійного талона, оформленого належним чином, а також підтверджуючих
документів придбання Товару у Продавця. Гарантійний строк відраховується від дати
зазначеної у видатковій накладній про отримання Товару.
10. Термін дії цього договору
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10.1. Цей договір набирає чинності з дня оформлення замовлення і діє до виконання всіх
умов договору.

