ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
ТОВ «ДПФ ТЕХ», товариство з обмеженою відповідальністю, зареєстроване і чинне Україні, ЄДРПОУ
42224698, адреса зареєстрованого місцезнаходження: 45240, Волинська обл., Ківерцівський р-н, село
Жидичин, ВУЛИЦЯ 17-ГО ВЕРЕСНЯ, будинок 89 (далі – Товариство), в особі директора Гагаловського
Євгена Петровича, діючого на підставі статуту Товариства, пропонує для невизначеного кола фізичних
осіб, укласти цей Договір на нижчевикладених умовах:
Цей Договір є публічною офертою, визначає умови та порядок надання Клієнтові послуг професійного
очищення та відновлення виробів, деталей, запчастин, елементів, агрегатів, дизельних сажових фільтрів,
каталізаторів, права та обов’язки сторін, а також відповідальність Сторін,
Товариство і Клієнт разом називаються Сторонами, а кожен окремо – Сторона.
1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. Терміни і визначення в цьому Договорі, включаючи преамбулу до нього, що пишуться з великої літери,
мають нижчезазначені значення крім випадків, коли контекст надає їм інше значення:
1.1.1. Публічна оферта - пропозиція Товариства, викладена на Інтернет-сторінці, адресована
необмеженому колу осіб, укласти
Договір публічної оферти (Публічну оферту, Договір) на
запропонованих Товариством умовах. Вживається по тексту як Договір публічної оферти, або Публічна
оферта, або Договір, та мають однакове значення.)
1.1.2. Інтернет-сторінка – Інтернет-сторінка dpftech.com.ua, управляється Товариством, що діє в якості
платформи для замовлення послуг, що є предметом цього Договору.
1.1.3. Товариство наділене значенням, зазначеним у преамбулі до Договору.
1.1.4. Клієнт – фізична особа, яка акцептувала публічну оферту на Інтернет-сторінці.
2. ПРЕДМЕТ
2.1. Виконавець зобов’язується надавати Замовнику послуги професійного очищення та відновлення
виробів, деталей, запчастин, елементів, агрегатів, дизельних сажових фільтрів, каталізаторів (DPF,
FAP,SCR) і т.п., в тому числі виробів складної конфігурації (далі – предмет), а Замовник зобов`язується
здійснювати оплату таких послуг.
2.2. До складу послуг включаються професійні послуги на автоматизованому, сертифікованому обладнанні
з очищення, мийки та відновлення твердих поверхонь предметів, наданих Замовником, від неорганічних
або органічних забруднень, в тому числі корозії, бруду, пилу, жиру, сажі і т.д.
2.3. Конкретні завдання на надання послуг Виконавцем надаються шляхом подачі Замовником заявки
Виконавцю, будь-яким зручним для Сторін способом (особисто за адресою Виконавця, телефонограмою,
CRM - система, через сторінку Виконавця в мережі Інтернет і т.п.). Після отримання заявки, Виконавець
підтверджує можливість виконання вказаного завдання, в тому числі доцільність надання послуг, залежно
від технічного стану предмета та характеру забруднень, а також надає детальну інформацію про можливі
результати та очікуваний ступінь очистки предмета, строк гарантії на виконані роботи (якщо її
передбачено у Виконавця для такого предмету очистки).
2.4. Сторони погодили, що дизельні сажові фільтри та каталізатори приймаються на обслуговування, якщо
у них збережена структурна цілісність (відсутні тріщини, деформації тощо). Щодо усіх інших предметів
очистки, Сторони обговорюють деталі надання послуг, після попередньої діагностики спеціалістами
Виконавця.
3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
3.1. Послуги надаються за адресами Виконавця, що вказані на Інтернет-сторінці.
Демонтаж, монтаж, доставка та повернення сажових фільтрів чи каталізаторів здійснюються силами та за
рахунок Замовника, якщо інше не погоджено під час приймання Заявки.
3.2. Послуга надається у строк не довше 2 робочих днів, з моменту передачі предмета Виконавцю.
3.3. При здійсненні своїх обов'язків Виконавець зобов’язаний:
- використовувати ефективні методи та способи надання послуг;
- на вимогу Замовника надавати звіт про виконання договору;
- брати на себе гарантійні зобов’язання на виконані роботи, якщо про це була домовленість сторін.
3.4. Замовник зобов’язаний:
- сплатити вартість послуг Виконавця в розмірі та в строк, згідно Договору;
- без зволікання прийняти надані Замовником послуги, а при відмові у прийняті - протягом одного дня
після повідомлення про виконання доручення, письмово мотивувати таку відмову;
3.5. Замовник має право:
- за його вимогою отримувати від Виконавця усні або письмові відомості про хід виконання доручення;
- заявити претензії щодо якості наданих послуг, не пізніше 2 робочих днів з моменту їх приймання від
Виконавця.
3.6. Факт приймання-передача наданих послуг між Замовником та Виконавцем підтверджується вчиненням
відповідних дій, що свідчать про надання та прийняття послуг, що є предметом цього Договору.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКIВ
4.1. Вартість послуг встановлюється згідно прайс-листа, що діє у Виконавця, на момент замовлення послуг.
4.2. Оплата послуг Замовника здійснюються Виконавцем в готівковій або безготівковій формі, шляхом
попередньої оплати вартості замовлених послуг, до моменту повернення предмета Замовнику. У випадку,
якщо повернення було здійснено без оплати, сплата коштів проводиться Замовником не пізніше дня,
наступного за днем приймання предмета очистки від Виконавця.
5. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРIН
5.1. В процесі виконання даного Договору Сторони керуються умовами Договору, а у випадках, не
обумовлених ним, діючим законодавством України.
5.2. За невиконання чи неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність визначену
цим Договором та чинним в Україні законодавством.
5.3. Порушення Договору є його невиконання або неналежне виконання з порушенням умов, визначених
змістом цього Договору. Сторона несе відповідальність за порушення Договору, якщо воно сталося з її
вини (умислу чи необережності).
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань
за Договором, якщо таке невиконання чи неналежне виконання є наслідком дії обставин непереборної сили
(стихійні лиха, війни, масові заворушення, прийняття органами державної влади та управління рішень, що
мають забороняючий характер, зміна законодавства, інші дії чи події), які Сторони не могли передбачити в
момент укладання Договору і які безпосередньо впливають на виконання Договору.
7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. При виникненні спорів і розбіжностей по даному Договору або у зв’язку з ним, Сторони будуть
здійснювати всі необхідні заходи для досягнення згоди шляхом переговорів. При недосягненні згоди
шляхом переговорів, Сторони передають спір на розгляд суду.
8. СТРОК ДІЇ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
8.1. Цей Договір вважається укладеним, без підписання письмового примірника Сторонами, і вступає в дію
з того моменту, коли Клієнт вчинив дію спрямовану на виконання цього Договору.
8.2. Цей Договір замінює всі та будь-які попередні договори між Сторонами, пов'язані з наданням послуг,
що є предметом цього Договору. Цей договір також діє, на цих же умовах, і щодо Інтернет-сторінок, які в
подальшому можуть бути створені Товариством на заміну діючої Інтернет-сторінки до моменту розірвання
цього Договору або підписання нового Договору.
8.3.. Цей Договір є безстроковим та застосовується до всіх відносин Клієнта і товариства, пов'язаних з
наданням послуг, що є предметом цього Договору.
9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1.Усі повідомлення та інша інформація за цим Договором надається електронними засобами на Інтернетсторінці чи висилається електронною поштою, чи за відповідними адресами Сторін.
8.2. До цього Договору застосовується законодавство України.
Реквізити Товариства:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДПФ ТЕХ»
Україна, 45240, Волинська обл., Ківерцівський р-н, село Жидичин,
ВУЛИЦЯ 17-ГО ВЕРЕСНЯ, будинок 89
Код за ЄДРПОУ 42224698
ІПН 422246903050
р/р UA 91 303440 00000 26006055521822, у банку ПАТ КБ «Приватбанк»,
МФО 303440

