м. Київ

ДОГОВІР № СК-___________________
на відпуск товару за пластиковими картками
«_____» _______________ 201__ року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАНТАЖ 7» (надалі – „ПРОДАВЕЦЬ“), в особі
________________________________________________________________________________, яка діє на підставі Довіреності
від 06.12.2017р., з однієї сторони, та
____________________________________________________________________________________ (надалі – „ПОКУПЕЦЬ“),
в особі _________________________________________________________________, який діє на підставі _________________,
з іншої сторони, в подальшому разом іменовані як «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали цей Договір на відпуск
товару за пластиковими картками (надалі - «Договір»), про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Згідно умов цього Договору ПРОДАВЕЦЬ бере на себе зобов’язання здійснювати заправку автотранспорту ПОКУПЦЯ
паливно-мастильними матеріалами (Товаром), що є в наявності на АЗС, АГЗП ПРОДАВЦЯ, а ПОКУПЕЦЬ зобов’язується
приймати ці паливно-мастильні матеріали (Товар) та оплачувати їх вартість.
1.2. Заправка автотранспорту ПОКУПЦЯ паливно-мастильними матеріалами здійснюється із застосуванням пластикових
карт (надалі - Карта) наданих ПОКУПЦЮ ПРОДАВЦЕМ, тільки після попередньої оплати ПОКУПЦЕМ повної вартості
Товару.
2. ПЛАСТИКОВІ КАРТИ
2.1. За допомогою Карти фіксується інформація стосовно кількості відпущеного ПОКУПЦЮ Товару, вона є засобом
тривалого та багаторазового використання, що забезпечує внутрішній документообіг та систему безготівкового відпуску
Товару на АЗС, АГЗП ПРОДАВЦЯ.
2.2. Виходячи зі своїх потреб, ПОКУПЕЦЬ визначає необхідну кількість Карт, конкретний вид Товару, його денний ліміт по
кожній Карті окремо. Всі зазначені вище дані вносяться на сервер ПРОДАВЦЯ.
2.3. У разі виходу з ладу пластикової Карти ПРОДАВЕЦЬ зобов’язаний безкоштовно замінити пластикову карту ПОКУПЦЮ
впродовж 24 годин з моменту отримання повідомлення про вихід з ладу Карти (крім святкових та неробочих днів). На нову
Карту переноситься весь залишок Товару з попередньої Карти.
3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ЗАПРАВКИ
3.1. Відпуск Товару при заправці автотранспорту ПОКУПЦЯ здійснюється цілодобово включаючи вихідні та святкові дні,
окрім строку технічної перерви на АЗС, АГЗП ПРОДАВЦЯ, при застосуванні Карт.
3.2. Отримання Товару ПОКУПЦЕМ здійснюється за пластиковими картами, що виготовляються за рахунок ПРОДАВЦЯ і
безкоштовно надаються ПОКУПЦЮ впродовж 24 годин з моменту надходження грошових коштів за Товар на поточний
рахунок ПРОДАВЦЯ. Отримання Товару Покупцем відбувається у момент фактичної заправки автотранспорту ПОКУПЦЯ
за допомогою пластикової карти та PIN-коду до неї.
3.3. Право власності на Товар переходить від ПРОДАВЦЯ до ПОКУПЦЯ в момент фактичної заправки автотранспорту
ПОКУПЦЯ, що підтверджується фіскальним чеком та чеком платіжного терміналу (формуляру).
3.4. Відпуск Товару ПОКУПЦЮ на підставі пошкодженої або недійсної Карти не проводиться. Контроль за
використанням карт лежить винятково на ПОКУПЦІ. В обов’язки ПРОДАВЦЯ або інших осіб, у рамках даного
Договору, не входить контроль повноважень особи, яка пред’явила карту.
4. ЦІНА ТОВАРУ, ПОРЯДОК І ФОРМА РОЗРАХУНКІВ
4.1. Ціни на Товар встановлені у національній валюті України – гривні за 1 літр з урахуванням ПДВ і зазначаються у
видаткових накладних, що надаються ПОКУПЦЮ після оплати Товару.
4.2. Оплата за Товар здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ПРОДАВЦЯ. ПОКУПЦЮ
поповнюється рахунок клієнта на оплачену суму Товару впродовж 24 годин після зарахування сплаченої на рахунок
ПРОДАВЦЯ суми передплати за Товар (крім неробочих та святкових днів).
4.3. ПРОДАВЕЦЬ надає ПОКУПЦЮ рахунок-фактуру власноруч за адресою: 03061, м. Київ, просп. Відрадний, 95-А2, або
шляхом передачі засобами факсимільного зв’язку.
5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язаний:
5.1.1. Відпускати Товар ПОКУПЦЮ при пред’явленні пластикової карти на всіх АЗС, АГЗП, за винятком випадків, коли
робота АЗС, АГЗП припинена в результаті аварій, технічної перерви, дії органів влади або обставин непереборної сили.
5.1.2. Забезпечити відповідність якості Товару діючим в Україні ДСТУ, ТУ, що підтверджується паспортом (сертифікатом)
якості, та на вимогу ПОКУПЦЯ надати йому копію цих документів на Товар.
5.1.3. Оператор - касир АЗС, АГЗП після завершення відпуску Товару на вимогу ПОКУПЦЯ зобов’язаний видати
пред’явнику пластикової карти чек платіжного терміналу або формуляр, на якому значиться вид та кількість відпущеного
Товару.
5.2. ПРОДАВЕЦЬ має право:
5.2.1. Заблокувати операції з використанням Карти у випадку надання ПОКУПЦЕМ невірної інформації.
5.2.2. Здійснити перерахунок залишку Товару на Картці ПОКУПЦЯ у випадках вказаних у п.5.2.1. цього Договору.
5.3. ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний:
5.3.1. ПОКУПЕЦЬ у випадках псування, чи втрати Карти повинен терміново повідомити про це ПРОДАВЦЯ.
5.3.2. ПОКУПЕЦЬ повинен самостійно контролювати використання Карт.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за використання третіми особами пластикових карт ПОКУПЦЯ у випадку, якщо
він не був сповіщений ПОКУПЦЕМ про їхню втрату.
6.2. ПРОДАВЕЦЬ не контролює повноваження особи, яка пред’явила Карту.
6.3. ПОКУПЕЦЬ несе повну відповідальність в разі розкриття інформації про набір символів PIN-коду третій особі.
6.4. У випадку порушення зобов’язань, що виникають з цього Договору винна сторона несе відповідальність визначену цим
Договором та чинним законодавством України.
6.5. ПРОДАВЕЦЬ звільняється від виконання своїх зобов’язань, в частині поставки Товару, на термін реконструкції,
планових та поточних ремонтів АЗС, АГЗП, збоїв в роботі технічних та комп’ютерних систем, знеструмлення електромережі
і інших причин, які впливають на роботу АЗС, АГЗП.
7. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
7.1. Підписуючи цей Договір, ПОКУПЕЦЬ, згідно Закону України «Про захист персональних даних», надає свою згоду на
обробку його персональних даних та інших даних, які передає ПОКУПЕЦЬ ПРОДАВЦЮ з метою забезпечення реалізації
податкових відносин, господарських відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, відносин у сфері
економічних, фінансових послуг та страхування, вивчення споживчого попиту та статистики, у маркетингових,
інформаційних, рекламних, комерційних або інших аналогічних цілях. ПОКУПЕЦЬ повідомлений про те, що його
персональні дані внесені в базу персональних даних, мету збору таких даних та осіб, яким можуть передаватися його
персональні дані.
7.2. ПОКУПЕЦЬ погоджується на отримання інформації по каналам зв’язку від оператора мобільного зв’язку і/або компанії,
яка надсилає повідомлення, щодо використання пластикової картки (паливної карти) на відпуск паливно-мастильних
матеріалів на АЗС і АГЗП ПРОДАВЦЯ, а також, добровільно надає згоду на збір та обробку персональних даних ПОКУПЦЯ
ПРОДАВЦЕМ, оператором мобільного зв’язку і/або компанією, яка надсилає повідомлення, з метою направлення інформації
щодо сервісів, товарів, послуг, акцій, знижок, спецпропозицій тощо.
8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
8.1. Сторони не несуть відповідальності, за невиконання своїх обов’язків по цьому Договору, якщо неможливість їх
виконання є наслідком дії обставин непереборної сили (далі – обставини «форс-мажор»), таких як стихійне лихо чи військові
дії, прийняття державними органами нормативних актів, які перешкоджають виконанню умов даного Договору та ін., при
умові, що такі обставини безпосередньо впливають на виконання Сторонами своїх обов’язків по Договору. В цьому випадку
виконання обов’язків по Договору відкладається на час дії «форс-мажорних» обставин.
8.2. Сторона, яка не може виконати свої обов’язки по цьому Договору внаслідок дії «форс-мажорних» обставин, повинна
терміново повідомити іншу Сторону по телефону, а потім у письмовій формі про початок та закінчення таких обставин, але в
будь якому випадку не пізніше 3-х днів після їх початку. Факт наявності «форс-мажорних» обставин підтверджується
довідкою Торгово–промислової палати України.
8.3. В разі, якщо «форс-мажорні» обставини будуть тривати понад тридцяти календарних днів, то кожна із Сторін має право
припинити дію цього Договору, провівши перед цим між собою всі необхідні взаєморозрахунки по зобов’язаннях, що
виникли у Сторін до настання зазначених обставин (поставити товар, повернути сплачені грошові кошти, та ін.).
9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. У випадку порушення умов даного Договору Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та відповідним
чинним законодавством України. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання
з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.
9.2. Усі спори й розбіжності, які можуть виникнути між Сторонами при виконанні цього Договору, вирішуються шляхом
переговорів, а при недосягненні згоди спір вирішується у суді за місцезнаходженням Продавця.
10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
10.1. Цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку кожною із Сторін, з письмовим попередженням про це
іншої Сторони не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання Договору. У цьому випадку, Сторони
повинні провести між собою всі необхідні взаєморозрахунки до дати розірвання цього Договору. Після проведення повного
взаєморозрахунку між Сторонами цей Договір припиняє свою дію.
10.2. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його обома Сторонами та скріплення печатками Сторін, і діє
протягом одного року, а в частині розрахунків до повного виконання Сторонами всіх своїх зобов’язань. Договір вважається
подовженим кожного разу на один календарний рік на тих самих умовах, якщо за місяць до закінчення строку його дії ні від
однієї зі Сторін не поступило письмового повідомлення про бажання розірвати цей Договір.
10.3. Даний Договір складений у двох оригінальних примірниках, по одному примірнику для кожної зі Сторін, кожен із
примірників має однакову юридичну силу.
10.4. Всі документи в рамках даного Договору, передані засобами факсимільного або електронного зв’язку, повинні бути замінені на
оригінали, а до моменту такої заміни мають юридичну силу оригіналів.
12. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:
ПРОДАВЕЦЬ
ПОКУПЕЦЬ
ТОВ «АВАНТАЖ 7»
_________________________________________________
Юридична адреса: 01042, м. Київ, вул. І.Кудрі, 18/2, кв.13
_________________________________________________
Поштова адреса: 03061, м. Київ, просп. Відрадний, 95-А2
_________________________________________________
р/р 2600116476 в ПАТ «ПУМБ» МФО 334851,
_________________________________________________
Код ЄДРПОУ 33831847,
_________________________________________________
Св. пл. ПДВ № 100289586, ІПН 338318426556
_________________________________________________
______________________ /__________________________/

______________________ /__________________________/

Додаток № 1
до договору №СК-__________________
на відпуск товару за пластиковими картками
від « ___ » ________________201__ року
ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ПЛАСТИКОВОЮ КАРТОЮ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Пластикова карта є засобом ідентифікації покупця, захищеним від підробки, а також засобом обліку виконання
зобов’язань.
1.2. Пластикова карта є власністю ПОКУПЦЯ і являє собою пластину прямокутної форми з зображенням логотипа
ПРОДАВЦЯ, що має унікальний номер.
1.3. Для досягнення максимального терміну служби пластикової карти ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний дотримуватися наступних
норм її зберігання та використання:
1. Температура зберігання – “–
2. Робоча температура –
–
3. Перекручування і вигин не більш 20 градусів в обидва боки.
4. Необхідно уникати забруднення карти, механічних ушкоджень та впливу на карту активного середовища (кислоти,
розчинників, бензину і т.п.).
5. Термін служби пластикової карти становить 3 роки, за умови користування пластикової карти протягом року.
2. ВАРІАНТИ ВИКОРИСТАННЯ КАРТИ
2.1.ПОКУПЦЮ пропонується використання пластикової карти в режимі «Безготівкова оплата»:
2.1.1. «Літровий гаманець» - система урахування грошових коштів ПОКУПЦЯ та відпуску Товару по Карті. В разі відпусту
Товару по карті, що знаходиться в режимі «літровий гаманець», з карти буде списана певна кількість літрів Товару, що були
замовлені ПОКУПЦЕМ. Протягом 24 годин після надходження грошових коштів на поточний рахунок ПРОДАВЦЯ, на
Карті буде активовано доступ до отримання замовлених видів пального.
3. ОФОРМЛЕННЯ І ВИДАЧА ПЛАСТИКОВИХ КАРТ
3.1.Оформлення і видача пластикових карт виконується після укладення Договору і сплати ПОКУПЦЕМ першого
авансового платежу за Товар.
3.2. ПРОДАВЕЦЬ повинен передати пластикову карту та PIN-код до неї в конверті (PIN - код є конфіденційною
інформацією). Пластикові карти та PIN-коди видаються на території ПРОДАВЦЯ.
4. ОТРИМАННЯ ТОВАРУ ПО ПЛАСТИКОВІЙ КАРТІ
4.1. Товар на АЗС, АГЗП де обслуговуються карти ПРОДАВЦЯ передається ПОКУПЦЮ при пред’явленні останнім
пластикової карти. Конкретний вид пального і кількість визначається ПОКУПЦЕМ. ПОКУПЦЕМ контролюється
правильність видачі оператором - касиром ПРК пального за кількістю на підставі чека платіжного терміналу і показника
інформаційного вікна ПРК.
У момент заправки за картою можливе виникнення наступних ситуацій:
4.1.1. «КАРТА НЕ ЗНАЙДЕНА» - операції по пред’явленій карті заборонені. Необхідно звернутися до ПРОДАВЦЯ і
з’ясувати причину.
4.1.2. "НЕДОСТАТНЯ СУМА КОШТІВ" - це означає, що запитана кількість товару не відповідає фактичному залишку, що
знаходиться на рахунку ПОКУПЦЯ. У цьому випадку потрібно уточнити залишок коштів в оператора – касира ПРК АЗС,
АГЗП, або запросити меншу кількість Товару.
4.1.3. «ПЕРЕВИЩЕНЯ ДЕННОГО ЛІМІТУ» - недостатній залишок денного ліміту (встановлюється ПОКУПЦЕМ) для
відпуску запитаної кількості товару, або повне вичерпання денного ліміту. Інформацію по стану денного ліміту можна
уточнити у оператора-касира ПРК АЗС, АГЗП.
5. ВТРАТА, КРАДІЖКА ТА БЛОКУВАННЯ КАРТ
5.1. Після фактичної передачі карти ПРОДАВЦЕМ ПОКУПЦЮ, усі ризики випадкового псування, втрати Карти, та
розкриття її PIN – коду несе її власник – ПОКУПЕЦЬ.
5.2. У випадках псування, чи втрати Карти ПОКУПЕЦЬ повинен терміново повідомити ПРОДАВЦЯ, при цьому сповістивши
наступні дані:
- назву суб’єкту підприємницької діяльності;
- прізвище ім’я та по батькові особи, яка сповіщає;
- ключовий символ - PIN – код;
- час надання інформації про псування, чи втрату карти.
5.3. Відповідальний ПРОДАВЦЯ проводить заблокування Карти впродовж однієї години, з моменту отримання
повідомлення від ПОКУПЦЯ.
6. ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
6.1. ПОКУПЕЦЬ може отримати будь-яку довідку по використанню пластикових карт за адресою: 03061, м. Київ,
просп. Відрадний, 95-А2.
ПРОДАВЕЦЬ:
ПОКУПЕЦЬ:
ТОВ «АВАНТАЖ 7»
_______________________ / _______________________ /
М.П.

_______________________ / _______________________ /
М.П.

