
 

 

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ 

 

Наведений нижче текст є договором між інтернет-магазином, сайт якого розміщений в 

мережі Інтернет за адресою  www.avtoradosti.com.ua , що має назву надалі «Інтернет-

магазин», і користувачем послуг Інтернет-магазину, що iменований надалі «Покупець», і 

визначає умови купівлі-продажу товарів через сайт інтернет-магазину. 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Цей договір є договором публічної оферти (у відповідності зі ст. ст. 633, 641 і гол. 63 

Цивільного кодексу України), його умови однакові для всіх покупців незалежно від 

статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець). 

1.2. У разі прийняття умов цього договору, тобто публічної оферти Інтернет-магазину, 

користувач стає Покупцем і приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати 

товару та доставки. 

 

2. Терміни та визначення 

 

2.1. Інтернет-магазин – «Авторадості», заснований відповідно до Законодавства України, 

що оперує сайтом, розміщеним в мережі Інтернет за адресою www.avtoradosti.com.ua . 

2.2. Акцепт Оферти - повне та безумовне, прийняття Покупцем/Користувачем умов 

Публічної оферти шляхом проходження процедури Верифікації телефонного номеру. 

Моментом Акцепту вважається вибір Покупцем такої опції у відповідному розділі 

інтернет магазину на сайті www.avtoradosti.com.ua . 

2.3. Сайт – сукупність сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера, і 

програмних модулів, об'єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі 

Інтернет за адресою www.avtoradosti.com.ua і що містить всі ознаки публічної оферти з 

продажу Товарів. 

2.4. Товар — опублікований на сайті Інтернет-магазину перелік товарів. 

2.5. Покупець – будь-яка фізична чи юридична особа, яка досягла 18-річного віку, має 

громадянство України та здійснила Акцепт даної Оферти на Сайті.  

2.6. Замовлення - оформлена та розміщена заявка Покупця на сайті, адресована Інтернет-

магазину, на придбання і доставку від його імені, або за його дорученням Товарів. 

2.7. Особистий кабінет – простір на Сайті, доступ до якого має Покупець, у якому 

відбивається його персональна інформація та історія розміщених ним Замовлень та 

накопичених бонусів. 

2.8. Програма лояльності  система винагородження Учасників/Користувачів Програми 

шляхом надання їм бонусів, які можуть використовуватись, як знижка при купівлі товарів 

через особистий кабінет на Сайті. 

2.9. Бонусний Рахунок – віртуальний рахунок Бонусів Користувача, з якого можуть бути 

списані Бонуси під час розрахунку Користувача за товар, та на який можуть бути 

нараховані Бонуси при виконанні Користувачем умов їх отримання. 
 

 

3. Предмет договору 

 

3.1. Цей договір визначає порядок взаємодії та умови надання Інтернет-магазином послуг 

Покупцю, грунтуючись на його прагненнях, бажаннях і можливості скористатися 

послугами з продажу Товарів тa їх доставці від імені, за дорученням і за рахунок Покупця. 
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3.2. Інтернет-магазин надає Покупцеві продаж та доставку Товарів. 

3.3. Покупець приймає умови цього договору в момент оформлення Замовлення шляхом 

натискання на кнопку «Оформити замовлення», що виражає підтвердження Покупця про 

прочитання тексту цього договору і згоду з його умовами. Надалі заперечення від 

Покупця щодо надання таким чином своєї згоди позбавляє Інтернет-магазин від будь-

якого роду відповідальності за невиконання умов цього договору і залишає право 

Інтернет-магазину скасувати Замовлення в односторонньому порядку. 

4. Правила роботи з Сайтом 

 

4.1. Покупець може переглядати вміст Сайту, оформляти замовлення, а також 

користуватися іншими його сервісами. 

4.2. Реєстрація на Сайті здійснюється через розділ сайту «Вхід» → «Реєстрація». 

Реєстрація є бажаною, але не обов'язковою для оформлення замовлення. Реєстрація 

потрібна для доступу Покупця до персоніфікованої інформації і надання додаткових 

можливостей, а саме долучитися до Програми лояльності. 

 

4.3. При реєстрації Покупець вводить наступні дані: 

 Ім'я, прізвище 

 Адреса електронної пошти 

 Пароль 

4.4. Покупець зобов'язується надати відповідну дійсності, точну і повну інформацію про 

себе. Інтернет-магазин не несе відповідальності за точність та правильність інформації, 

що залишається Покупцем при реєстрації та здійсненні Замовлення. 

4.5. Після реєстрації на Сайті Покупцеві надається доступ до Особистого кабінету. 

4.6. Покупець зобов'язується не повідомляти третім особам параметри доступу, вказані 

при реєстрації. У разі виникнення у Покупця підозри щодо несанкціонованого 

використання третіми особами таких параметрів, Покупець зобов'язується негайно 

повідомити про це Інтернет-магазину, надіславши електронного листа на 

webmaster@avtoradosti.com.ua 
4.7. Покупець несе відповідальність за будь-які дії, здійснені на Сайті під його обліковим 

записом і від його імені. 

4.8. Інтернет-магазин має право відмовити Покупцеві у користуванні послугами Інтернет-

магазину, якщо у останнього будуть підстави вважати, що Покупець вказав недостовірні 

дані, а так само за умови несумлінного поводження (наприклад, порушення умов цього 

договору, або ін). 

4.9. Заборонено використовувати Сайт в протизаконній і забороненій діяльності. Покупці 

Інтернет-магазину погоджуються дотримуватися законів України та норми поведінки, 

прийнятих в мережі Інтернет, а саме, але не обмежуючись, розміщенням на сайті 

матеріалів екстремістського, порнографічного чи іншого характеру, що зачіпає і/або 

ущемляє честь, гідність та/або ділову репутацію третіх осіб і порушують загальноприйняті 

норми моралі, а також розміщувати рекламну інформацію без дозволу Інтернет-магазину. 

  

5. Товар та порядок оформлення замовлення 

 

5.1. Замовлення Покупця оформлюється згідно з процедурами, вказаними на Сайті через 

«форму кошика», в розрізі «Інтернет-Магазин» → «Купити» → «Оформити замовлення». 

Або оформивши Замовлення за номером телефону, зазначеному в розділі контактів 

Інтернет-магазину. Відповідні дії Покупця є достатнім доказом прийняття ним даної 

оферти. 

5.2. Після оформлення Замовлення на Сайті Покупцеві надається інформація про 

орієнтовну дату комплектації/ доставки шляхом  телефонного дзвінка або надсилання 



електронного повідомлення на адресу, вказану Покупцем під час реєстрації або по 

телефону. 

5.3. Покупець несе повну відповідальність за надання недостовірних відомостей, що 

унеможливило виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем. 

5.4. Продавець забезпечує наявність у себе Товарів, представлених на Сайті. Фотографії, 

які супроводжують Товар, є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від 

фактичного зовнішнього вигляду Товару. Описи і характеристики, які супроводжують 

Товар, не претендують на вичерпну інформативність і можуть містити друкарські 

помилки. Для уточнення інформації щодо Товару Покупець може звернутися на гарячу 

лінію. 

5.5. У разі відсутності замовлених Покупцем Товарів у Продавця, останній має право 

виключити вказаний Товар із Замовлення / анулювати Замовлення, повідомивши про це 

Покупця шляхом направлення відповідного електронного повідомлення або по телефону. 

5.6. У разі відсутності повністю або частково заздалегідь оплаченого Замовлення, 

Покупцеві пропонується заміна. У разі відсутності Товару на заміну вартість 

анульованого Товару повертається Продавцем Покупцю тим же чином, яким був 

оплачений Товар раніше. 

 

 

6. Вартість  товару і порядок оплати замовлення 
 

6.1. Повна вартість товару вказується на сторінках Сайту.  

6.2. Покупець оплачує Замовлення у грошовій одиниці України – гривні відповідно до 

ціни, вказаної на Сайті. 

6.3. Ціни на Товари і послуги можуть змінюватися в залежності від кон'юнктури ринку, 

що відбивається на цінах в інтернет-магазині. 

6.4. Покупець оплачує замовлення на умовах узгоджених сторонами в підтвердженому 

Інтернет-магазином замовленні Покупця шляхом: 

 перерахуванням на розрахунковий банківський рахунок банківською картою з 

використанням  платіжної системи 

 готівкою, в момент отримання товару в точці видачі замовлень, в момент передачі 

замовлення кур'єром  або у відділенні поштової компанії-перевізника 

 

7. Доставки та отримання замовлення Покупцем 

7.1. Доставка Замовлення здійснюється кур’єрською доставкою, шляхом самовивозу з 

відділень компанії-перевізника, або шляхом самостійного вивозу товару з точки видачі 

товарів Продавця. 

7.2 Доставка по Києву здійснюється з 11:00 до 18:00 з понеділка по п'ятницю. Довідкову 

інформацію про доставку Товару можна дізнатися в розділі «Доставка та оплата», який 

розміщений за адресою https://www.avtoradosti.com.ua/info/howtodelive.html . 

7.3. В разі неможливості з боку Покупця отримати товар в обумовлену дату і час, нова 

дата доставки одноразово узгоджується з Покупцем в телефонному режимі. 

7.4. В разі повторного неотримання товару Покупцем з причин, не залежних від Продавця, 

Замовлення анулюється і підлягає повторному оформленню в Інтернет-магазині. При 

цьому сума попередньої оплати, здійснена Покупцем, повертається йому за вирахуванням 

витрат, понесених Продавцем за виконання такого замовлення. 

7.5. Моментом отримання і прийняття товару Покупцем. Покупець повинен ознайомитися 

з зовнішнім виглядом доставлених Товарів, перевірити номенклатуру замовлених і 

доставлених Товарів на предмет наявності пошкоджень, і, в випадку виникнення 

претензій, пред’явити їх до представника Продавця, або до компанії-перевізника, в 

залежності від способу доставки товару. 
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8. Умови повернення товару. 

 

8.1. У разі бажання повернути придбану продукцію необхідно зв'язатися з адміністрацією 

Інтернет-магазину по e-mail delivery@avtoradosti.com.ua, вказавши причину, номер 

замовлення і контактні дані.  

8.2. Повернення товару здійснюється протягом 14 календарних днів від дати покупки при 

наступних умовах: 1) збереження цілісності товару і упаковки, 2) товар, не був у вживанні 

і не має слідів використання. 

8.3. Повернення товару здійснюється за рахунок покупця.  

8.4. Кошти повертаються Покупцю в грошовій одиниці України – гривні. Повернення 

коштів здійснюється шляхом переводу коштів за банківськими реквізитами  Покупця 

протягом 5-7 робочих днів. 

 

9. Конфіденційність і захист персональних даних 

 

9.1. При реєстрації на Сайті Покупець залишає свої персональні дані, зазначені в п. 4.3. 

цього договору. 

9.2. Крім зазначених у п. 4.3. цього договору даних, Інтернет-магазин отримує від 

Покупця дані: 

 про адресі доставки 

 інформацію про смаки, інтереси, уподобання Покупця 

 та іншу інформацію 

9.3. Надаючи свої персональні дані на Сайті при реєстрації або оформленні Замовлення 

Покупець дає свою добровільну згоду на обробку та використання (в тому числі і 

передачу) своїх персональних даних без обмеження строку дії такої згоди відповідно до 

Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. 

9.4. Інтернет-магазин використовує отримані персональні дані для цілей продажу Товарів 

і надання послуг, визначених цим договором, для просування послуг, що надаються 

Інтернет-магазином, в тому числі і за допомогою автоматизованої обробки персональних 

даних. 

9.5. Інтернет-магазин зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. 

Не вважається порушенням надання Інтернет-магазином інформації агентам та третім 

особам, які діють на підставі договору з Інтернет-магазином, в тому числі і для виконання 

зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації 

встановлено вимогами законодавства. 

9.6. Якщо Покупець не бажає, щоб Інтернет-магазин продовжував обробляти персональні 

дані, то Покупцеві необхідно звернутися з заявою в службу підтримки. У цьому разі 

Покупець не зможе продовжувати користуватися послугами Інтернет-магазину. 

9.7. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в 

актуальному стані. Інтернет-магазин не несе відповідальності за неякісне виконання або 

невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальностью інформації про Покупця або 

невідповідністю дійсності. 

 

10. Інформаційні повідомлення 

 

10.1. Реєструючись на Сайті або оформляючи Замовлення без реєстрації, Покупець дає 

Інтернет-магазину згоду на отримання інформаційних повідомлень від Інтернет-магазину 

і його партнерів, що діють на підставі договору з Інтернет-магазином, за допомогою 

служби коротких повідомлень (SMS) та електронної пошти. 

10.2. У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки, 

для цього необхідно звернутися з заявою в службу підтримки.  
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11. Правила використання матеріалів, розміщених на Сайті 

 

11.1. Сайт містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші 

захищені  законом матеріали, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, 

графічні зображення, музичні та звукові твори. 

11.2. Весь зміст Сайту охороняється законодавством України. 

11.3. Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на Сайті, як то: 

вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу або 

уступці, створювати вторинні документи та ін. 

 

12. Інші умови 

 

12.1. Цей договір укладено на території України і підпорядковується матеріальному праву 

України. 

12.2. Недійсність будь-якого пункту або частини цього договору не веде до недійсності 

договору в цілому. 

12.3. Всі суперечки, що виникають між Покупцем та Інтернет-магазином, вирішуються 

шляхом переговорів. У разі недосягнення врегулювання спірного питання, Покупець або 

Інтернет-магазин можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно 

до чинного законодавства. 

12.4. Інтернет-магазин має право вносити зміни в текст цього договору на власний розсуд 

в будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (діюча) 

редакція договору завжди доступна на Сайті. 

12.5. Бонуси накопичені за допомогою програми лояльності зараховуються на особистий 

рахунок клієнта після  оплати замовлення. Термін дії нарахованих бонусів 12 місяці з дати 

нарахування. 

12.6. Інтернет-магазин має право вносити будь-які зміни у терміни використання 

Бонусного Рахунку у порядку, встановленому дійсними Правилами. 

 

 

 

 


