
ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ПРОДУКЦІУ В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ «******» 

(ПУБЛІЧНА ОФЕРТА) 

 

Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) Інтернет-магазину 

«******» щодо продажу Продукції, розміщених на сайті: ****** (далі — Сайт) поза 

торговельними та офісними приміщеннями, укласти договір купівлі-продажу, і адресований 

фізичним та юридичним особам (далі — Покупці).  

На підставі ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ), Закону 

України «Про захист прав споживачів» та Правил продажу товарів на замовлення та поза 

торговельними або офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки 

України від 19.04.2007 року № 103, Продавець робить пропозицію (оферту) як фізичним, так 

і юридичним особам (далі — Покупець) з придбання Продукції, розміщених на Сайті 

Продавця  на таких умовах.  

 

Терміни, які використовуються в Договорі 

1. Акцепт — надання Покупцем повної і безумовної згоди Продавцю на 

пропозицію укласти даний Публічний договір на умовах, передбачених ним, що 

оформляється одним із способів, запропонованих Покупцю Продавцем. 

2. Інтернет-магазин «CARSUN»  — веб-сторінка ******.  

3. Оферта — пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній або юридичній 

особі згідно зі ст. 641 ЦКУ, укласти з ним договір на умовах, які передбачені цим договором. 

Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті.  

Цей Договір вважається укладеним з моменту отримання Продавцем від Покупця 

Замовлення на Продукції.  

4. Замовлення — перелік Продукції, зазначений Покупцем під час розміщення 

Замовлення на Сайті або замовлені будь-яким іншим способом, який Покупець хоче 

придбати у Продавця.  

5. Кур'єрська доставка — безпосередня передача Продукції від працівника 

служби доставки Покупцеві в місці, зазначеному Покупцем (адреса доставки), на умовах, 

визначених домовленістю Сторін.  

6. Істотний недолік - недолік, який робить неможливим чи недопустимим 

використання Продукції відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника 

(Продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від Покупця причин і при 

цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак: 

а) він взагалі не може бути усунутий; 

б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів; 

в) він робить Продукції суттєво іншим, ніж передбачено договором. 

7. Недолік - будь-яка невідповідність Продукції вимогам нормативно-правових 

актів і нормативних документів, умовам договорів або вимогам, що пред'являються до неї, а 

також інформації про продукцію, наданій виробником (Продавцем, Продавцем). 

8. Продавець – фізична особа – підприємець ******, місцезнаходження: ******. 

 

Загальні положення 

Згідно зі ст. 641 Цивільного кодексу України у разі прийняття викладених нижче 

умов і оплати послуг Покупець здійснює акцепт даної оферти (укладає договір публічної 

оферти).  

Прийняття (акцепт) Договору означає повне та беззастережне прийняття Покупцем 

усіх його умов без будь-яких виключень та обмежень.  
 


