ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
(Договір Публічної оферти)
Цей Договір публічної оферти є публічним, в якому одна Сторона – юридична
особа
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ВЕНТИЛЯТОРНИЙ ЗАВОД «ГОРИЗОНТ», який є платником податку на прибуток
на загальних умовах (надалі – ПРОДАВЕЦЬ) та будь яка особа, яка прийняла
(акцептувала) дану пропозицію (надалі – ПОКУПЕЦЬ) з іншого боку, далі разом –
Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі Договір),
адресований необмеженому колу осіб. При повній згоді з даним Договором,
Покупець приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки
товару і відповідальність за невиконання умов даного договору. При замовленні та
оплаті Товару Продавцю, Покупці приймають умови цього Договору про
нижченаведене:
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до ст.ст. 633, 641 і
гл.63 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців незалежно
від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець) і містить
всі істотні умови організації купівлі-продажу дистанційним способом, тобто через
сайт Продавця (підприємства – виробника).
1.2. У відповідності до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і безсуперечним
прийняттям умов публічного договору (акцепт), тобто публічної оферти Продавця є
факт оформлення замовлення натисканням на посилання "Оформити замовлення"
«КУПУВАТИ» «ОПЛАТИТИ» в кошику та оплати замовлення в розмірі 100% на
умовах цієї угоди.
1.3. Будь яка з наступних дій вважається акцептом даного Договору публічної оферти:
- факт реєстрації Покупця на сайті Продавця, тобто Публічна оферта також є
прийнятою (акцептованою Покупцем) при реєстрації Покупця на сайті Продавця
vent.com.ua..
- оплата Товару на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на
відповідних сторінках сайту Продавця vent.com.ua
Зареєструвавшись на сайті Продавця (підприємства – виробника) ТОВ ВЗ
«Горизонт», самостійно вибравши ЛОГІН та ПАРОЛЬ доступу до сайту, Покупець
тим самим підтверджує, що він ознайомився та згоден з умовами роботи сайту та
Покупець ознайомився та згоден з:
- умовами цього публічного договору;
- з контактними даними та реквізитами Продавця;
- умови використання сайту;
- положення про обробку і захист персональних даних у базах персональних даних,
власником яких є Продавець;
- з цінами та ціновою політикою Продавця;
- з умовами доставки товару;
- з гарантійними умовами Продавця (Гарантійні умови);

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, накладних 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.
2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
2.1. Договір публічної оферти – публічний договір, зразок якого розміщений на сайті
Продавця (підприємства – виробника) ТОВ ВЗ «Горизонт»
2.2. Акцепт – надання Покупцем повної й безумовної згоди на укладення даного
Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами
2.3. Товар - перелік найменувань асортименту, представлений на сайті Продавця;
2.4. Категорії - інформація про товари, розміщена на сайті Продавця;
2.5. Оформити замовлення - рішення Покупця придбати Товар, оформлене на сайті
Продавця;
2.6. Персональні дані – будь-яка інформація, яка прямо чи опосередковано
відноситься до певної особи, чи до особи, яка ідентифікована або може бути
конкретно ідентифікована.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором
передати у власність Покупцеві товар, а Покупець зобов'язується зобов'язується на
умовах та в порядку, визначених цим Договором оплатити і прийняти товар, чи
послуги.
3.2. Цей договір регулює купівлю-продаж на сайті Продавця , в тому числі:
а) добровільний вибір Покупцем товарів по "Категоріям";
б) самостійне оформлення Покупцем замовлення на сайті Продавця;
в) оплата Покупцем замовлення, оформленого на сайті Продавця;
г) передача Товару Покупцеві у власність на умовах Цього договору.
3.3. Покупець і Продавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи
удаваним правочином, або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.
4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
4.1. Покупець самостійно оформляє замовлення на сайті Продавця (підприємства –
виробника). За порядок оформлення замовлення та вибір Товару несе
відповідальність Покупець.

4.2. Строк обробки Продавцем замовлення – до трьох робочих днів з моменту його
оформлення. В разі, якщо замовлення відправлено у вихідний або святковий день,
строк обробки замовлення починається з першого після вихідного робочого дня.
5. ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ
5.1. Повна вартість замовлення складається з вартості товару (зазначеної в каталозі) і
вартості доставки (за домовленістю).
5.2. Покупець оплачує замовлення у порядку передплати, будь-яким способом,
обраним на сайті Продавця,а саме:
- перерахуванням грошових коштів на поточний рахунок Продавця;
- за допомогою інших платіжних засобів, вказаних на сайті Продавця.
5.3. Оплата за товар здійснюється Покупцем протягом 3-х (трьох) банківських днів з
моменту укладання сторонами Договору та виставлення відповідного рахунку
Продавцем, рахуючи від дня узгодження вартості та асортименту товарів .
У випадку не оплати товару Покупцем у цей строк, замовлення Покупця анулюється
Продавцем у односторонньому порядку.
5.4. Вартість доставки замовлення оплачується Покупцем самостійно при отриманні
товару, якщо інше не узгоджено при оформлені замовлення Покупцем.
6. ДОСТАВКА ТОВАРУ
6.1. Загальний термін відвантаження товару складається з терміну обробки
замовлення і терміну виготовлення. Термін виготовлення від 1 до 7 робочих днів (як
правило), залежно від складності, та обсягів замовлення.
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).
7. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ
7.1. Покупець-фізична особа має право відмовитися від отриманого товару не
належної якості протягом чотирнадцяти днів, рахуючи з дня отримання товару, за
умови збереження упаковки, товарного вигляду, споживчих якостей та супровідних
документів на товар.
Покупець-юридична особа або фізична-особа-підприємець має право у випадку
виявлення дефектів Товару або неякісного Товару, в період гарантійного терміну,
вимагати обмін Товару.
У випадку пошкодження товару та/або упаковки товару, у випадку виявлення на
Товарі недоліків/дефектів які виникли не за вини Продавця, Продавець має право
відмовити Покупцю у обміні/повернені товару.
7.2. У разі відмови Покупця від товару, відправленого компанією - перевізником,
товар повертається відправнику, тобто Продавцю. Оплата зворотного пересилання
посилки оплачується Покупцем. У випадку повернення Покупцю грошових коштів
сплачених за не отриманий товар, Покупець згоден з тим, що Продавець має право
вирахувати з суми, що належить поверненню, вартість витрат понесених Продавцем.

8. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН
8.1. Покупець зобов'язаний:
а) самостійно оформити замовлення на сайті Продавця;
б) своєчасно оплатити та отримати замовлення у Перевізника на умовах цього
Договору;
в) дотримання умов та вимог, викладених в паспорті, яким комплектується виріб.
8.2. Покупець має право вимагати від Продавця дотримання умов цього Договору.
8.3. Продавець 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) Продавець 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.
8.4. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором,
Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
8.5. Усі спори, що виникають з цього Договору, або пов’язані з ним, вирішуються
шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір не можливо вирішити
шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою
підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні
законодавства.
9. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
9.1 Даний Договір носить характер публічної оферти, є еквівалентом "усної угоди" і
відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.
10. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ

