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ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ 

Цей документ є публічною офертою та публічним договором і згідно зі ст. ст. 633, 641 та 

гл. 63 Цивільного кодексу України її умови однакові для всіх Замовників товарів та/або послуг 

Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Чиста Вода». Виняток 

становлять договори, укладені на спеціальних умовах. 

Відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України оформлення замовлення товару 

та/або будь-якої послуги є акцептом даної оферти, що вважається рівносильним укладенню 

Договору на викладених в оферті умовах. 

Договір вважатиметься укладеним з моменту оформлення першого замовлення, а 

Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Чиста Вода» таким, що 

прийняло на себе зобов’язання постачати товари та/або надавати послуги, визначені в предметі 

Договору. 

Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Чиста Вода», 

що має статус платника податку на прибуток на загальних підставах та платника податку на 

додану вартість відповідно до Податкового кодексу України, в особі генерального директора 

Клочкова Сергія Миколайовича, який діє на підставі Статуту (далі — Постачальник), з однієї 

сторони, і будь-яка фізична, юридична особа, фізична особа — підприємець, котра 

прийняла (акцептувала) дану пропозицію (далі —  Замовник), з другої сторони (далі разом — 

Сторони), уклали цей договір (далі — Договір) про таке. 

1. Терміни та визначення 

Публічна оферта — пропозиція Постачальника, адресована будь-якій фізичній, юридичній 

особі, фізичній особі — підприємцю відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України, укласти з 

ним договір про постачання товарів та/або надання послуг на умовах, що містяться в публічній 

оферті. 

Акцепт — надання Замовником повної і безумовної відповіді (згоди) Постачальнику на 

його пропозицію укласти Договір на умовах, визначених публічною офертою, через оформлення 

замовлення товарів та/або послуг, що свідчить про прийняття ним публічної оферти. 

Договір — правочин про постачання товарів та/або надання послуг, укладений між 

Постачальником і Замовником на умовах Публічної оферти в момент акцепту Замовником її 

умов. 

Замовник — будь-яка фізична, юридична особа, фізична особа — підприємець, що отримує 

від Постачальника товари та/або послуги на умовах цього Договору. 

Кол-центр Замовника — відділ по роботі із Замовниками, який оформлює замовлення. 

Замовлення — замовлення, оформлене через сайти, зокрема, але невиключно, 

http://www.cwfilter.com.ua/, http://www.clearwater.ua/, за допомогою Viber 093 518 3030 чи Skype 

cw3913030 або здійснене телефонним дзвінком до кол-центру Постачальника. 

Згода Замовника — волевиявлення, висловлене Замовником у будь-який спосіб, зокрема, 

але невиключно вчинення ним дій, які можуть фіксуватися обладнанням Постачальника 

(голосове, текстове повідомлення, лист на e-mail Постачальника, підписання акта прийому-

передачі зворотної тари та обладнання, акта виконаної оренди, акта виконаних робіт/наданих 

послуг, видаткової накладної тощо). 

Повідомлення Замовника — повідомлення, що надсилається Замовнику в будь-якій формі. 
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Товари — товари, котрі Замовник може замовити через сайти, зокрема, але невиключно, 

http://www.cwfilter.com.ua/, http://www.clearwater.ua/, за допомогою Viber 093 518 3030 чи Skype 

cw3913030 або звернувшись до кол-центру Постачальника. Товари постачаються згідно з 

діючими цінами Постачальника, розміщеними, зокрема, але невиключно, на сайтах 

http://www.cwfilter.com.ua/, http://www.clearwater.ua/delivery. 

Обладнання — обладнання, яке реалізує Постачальник або надає в тимчасове платне 

користування, перелік якого викладено на сайтах, зокрема, але невиключно, 

http://www.cwfilter.com.ua/, http://www.clearwater.ua/. 

Послуги — послуги, які Замовник може замовити через сайти http://www.cwfilter.com.ua/, 

http://www.clearwater.ua/ або звернувшись до кол-центру Постачальника. Послуги надаються 

згідно з діючими цінами Постачальника, розміщеними, зокрема, але невиключно, на сайтах 

http://www.cwfilter.com.ua/, http://www.clearwater.ua/delivery, або за допомогою Viber 093 518 3030 

чи Skype cw3913030. 

Бутель — зворотна, заставна тара багаторазового використання, об’ємом 18,9 л, в якій 

постачається вода глибокого очищення та яка належить Постачальнику на праві власності. 

Застава за бутель — застава за зворотну тару Постачальника, яку Замовник вносить 

готівкою або переказує на поточний рахунок Постачальника. 

Підтвердження про отримання замовлення — підтвердження, надіслане sms-

повідомленням, повідомленням на e-mail або телефоном. 

Картка Замовника — особова картка Замовника в базі даних Постачальника, яка містить 

відомості про замовлені товари, послуги та/або надане в користування Замовнику обладнання. 

Сайт Постачальника — у тому числі, але невиключно, http://www.cwfilter.com.ua/, 

http://www.clearwater.ua/. 

Припинення постачання товарів та/або надання послуг — припинення постачання 

товарів, надання послуг тимчасово, до усунення причин, що зумовили його припинення, або 

через заборгованість, зокрема в разі невиконання Замовником своїх зобов’язань за Договором, 

або остаточно на прохання Замовника чи за ініціативою Постачальника. 

2. Предмет договору 

2.1. Постачальник зобов’язується згідно із замовленням систематично постачати Замовнику 

товари та/або надавати послуги, а Замовник зобов’язується їх приймати та оплачувати в порядку 

та на умовах, визначених в цьому Договорі. 

2.2. Постачальник постачає товари на підставі видаткових накладних згідно з діючими 

цінами Постачальника, що розміщені, зокрема, але невиключно, на сайтах 

http://www.cwfilter.com.ua/, http://www.clearwater.ua/delivery. 

2.3. Постачальник надає послуги на підставі актів виконаних робіт/наданих послуг, згідно з 

діючими цінами Постачальника, що розміщені, зокрема, але невиключно, на сайтах 

http://www.cwfilter.com.ua/,http://www.clearwater.ua/delivery. 

2.4. Постачальник за замовленням Замовника надає в платне тимчасове користування 

обладнання для розливу води глибокого очищення, придбаної в Постачальника. Передача бутля 

та/або обладнання в тимчасове користування здійснюється на підставі акта прийому-передачі 

зворотної тари та обладнання. 

2.5. Постачальник гарантує, що товар, який постачається, обладнання, яке надається в 

тимчасове користування, не переданий/передане в заставу, не є предметом спору, не перебуває 

під арештом, а також на нього не існує будь-яких прав третіх осіб. 
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2.6. Даний Договір поширюється на всі види товарів і послуг, представлених 

Постачальником, зокрема, але невиключно, на сайтах http://www.cwfilter.com.ua/, 

http://www.clearwater.ua/. 

2.7. Постачальник підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської 

діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають та діють в процесі виконання 

цього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво, реалізацію товару та/або 

надання послуг без будь-яких обмежень відповідно до вимог чинного законодавства України. 

3. Якість товару 

3.1. Якість товару підтверджується сертифікатами якості та іншими документами, які 

надаються Замовнику в друкованому вигляді на першу вимогу. 

4. Тара і упаковка товару 

4.1. Бутель, балон для двоокису вуглецю газоподібного є зворотною тарою й власністю 

Постачальника, передається Замовнику в тимчасове користування на підставі акта прийому-

передачі  зворотної тари та обладнання та підлягає поверненню. 

5. Заставна сума 

5.1. За бутель, в якому постачається товар, Замовник сплачує заставну вартість у розмірі 

285 (двісті вісімдесят п'ять гривень 00 копійок). 

5.2. Заставна сума визначається з розрахунку кількості наданих Замовнику в користування 

бутлів. 

5.3. Заставна сума сплачується Замовником готівковим або безготівковим розрахунком на 

підставі рахунка-фактури протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту його отримання. 

5.4. Заставні суми повертають Замовнику у зв’язку з припиненням дії Договору в той самий 

спосіб, яким вони були внесені за умови виконання п. 7.4. Договору. 

-  при готівковому розрахунку: повертаються готівкою протягом 5 (п`яти) банківських днів 

з моменту отримання Постачальником усного/письмового повідомлення про припинення дії 

Договору. Повернення коштів здійснюється на підставі акта видачі готівкових коштів та 

документа, що посвідчує особу отримувача коштів. При цьому пред’явлення Замовником 

фіскального чека про внесення заставної суми є обов’язковим. 

- при безготівковому розрахунку: повертаються протягом 5 (п`яти) банківських днів з 

моменту отримання від Замовника листа з проханням повернути внесену заставну суму та 

уточненими банківськими реквізитами. 

6. Порядок оформлення замовлення на постачання товару та/або надання послуг 

6.1. Замовлення на постачання товарів та/або надання послуг подаються Замовником 

Постачальнику до 18.00 дня, що передує дню доставки товару/наданню послуг (виняток 

становлять святкові, в т.ч. вихідні дні Постачальника, та дні, в які через виробну необхідність час 

приймання замовлення скорочується). 

6.2. Замовлення вважається прийнятим/оформленим після отримання Замовником 

відповідного підтвердження від Постачальника. 

7. Умови постачання товару та/або надання послуг. Повернення наданого в 

користування обладнання/бутлів/балонів 
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7.1. Постачання товару здійснюється транспортом Постачальника на умовах DDP (Правила 

Інкотермс-2010) в дні та години, зазначені в прийнятому замовленні. 

7.2. Під час приймання товару Замовник ставить свій підпис, прізвище , ім’я, по-батькові 

(посаду особи уповноваженої на здійснення господарської операції та відповідальної за 

правильність її оформлення - для юридичних осіб) на видатковій накладній. Після отримання 

товару претензії до зовнішніх дефектів товару, його кількості, комплектності і товарного вигляду 

не приймаються. 

7.3. На прохання Замовника постачання товару може здійснюватись через кур’єрські 

служби, такі як «Укрпошта», «Нова Пошта» тощо. У цьому разі витрати на постачання товару 

покладаються на Замовника та сплачуються ним під час приймання товару. 

7.4. Повернення наданого в користування обладнання, бутлів, балонів для двоокису 

вуглецю газоподібного (у разі їх використання) здійснюється Замовником згідно з Актом 

прийому-передачі зворотної тари та обладнання в справному стані протягом 5 (п`яти) 

календарних днів з моменту припинення дії Договору. 

 

8. Ціна, порядок оплати товару та/або послуг 

8.1. Вартість товару та/або послуг фіксується у рахунках–фактурах, видаткових накладних 

та/або актах наданих послуг (актах виконаних робіт) та зазначається на сайтах Постачальника, 

зокрема, але невиключно, http://www.cwfilter.com.ua/,http://www.clearwater.ua/delivery. 

8.2. У разі надання Замовнику в користування кулера СО2 (нагрів/охолодження/газування 

води), Замовник зобов’язаний додатково оплачувати кількість наданого двоокису вуглецю 

газоподібного за цінами, зазначеними в рахунках-фактурах. 

8.3. Оплата за товари та/або послуги здійснюється готівкою в день виконання замовлення 

або безготівковим розрахунком, згідно з рахунком-фактурою протягом 5 (п’яти) банківських днів 

з моменту його отримання. 

8.4. Моментом оплати вважається день надходження коштів на банківський рахунок 

Постачальника (при безготівковому розрахунку) чи день проведення готівкового розрахунку 

через реєстратор розрахункових операцій (при готівковому розрахунку). 

8.5. Протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту припинення постачання товарів та/або 

надання послуг Сторони здійснюють взаєморозрахунки ( за необхідності даний строк може бути 

продовжено).  

8.6. Невикористана передоплата за товари та послуги повертається Замовнику у зв’язку з 

припиненням дії Договору в той самий спосіб, яким вона була внесена. 

-  при готівковому розрахунку: повертається готівкою протягом 5(п`яти) банківських днів з 

моменту отримання Постачальником усного/письмового повідомлення про припинення дії 

Договору. Повернення коштів здійснюється на підставі акта видачі готівкових коштів та 

документа, що засвідчує особу отримувача коштів. При цьому пред’явлення Замовником 

фіскального чеку про внесення передоплати є обов’язковим. 

- при безготівковому розрахунку: повертається протягом 5 (п`яти) банківських днів з 

моменту отримання від Замовника листа з проханням повернути внесену передоплату та 

уточненими банківськими реквізитами. 

8.7. Постачальник залишає за собою право змінювати ціни на товари та/або послуги у 

зв’язку з інфляцією, підвищенням закупівельних цін на сировину/товари чи внаслідок змін в 
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законодавстві. Про зміну ціни на товари та/або послуги Постачальник повідомляє Замовника в 

будь-який із зазначених нижче способів: 

— через розміщення відповідної інформації та сайтах 

http://www.cwfilter.com.ua/,http://www.clearwater.ua/delivery; 

— надісланням відповідного листа Замовнику; 

— під час оформлення чергового замовлення через кол-центр Постачальника. 

Подання замовлення є підтвердженням згоди Замовника з новою ціною на товари та/або 

послуги. 

9. Права та обов’язки Постачальника 

9.1. Постачальник зобов’язується: 

9.1.1. Постачати товари належної якості в день, зазначений у замовленні, згідно з 

видатковою накладною, підписаною відповідальними/уповноваженими особами обох Сторін. 

9.1.2. Доставляти товар власним транспортом на умовах DDP (Правила Інкотермс-2010) у 

дні та години, зазначені в замовленні. 

9.1.3. Забезпечувати усунення несправностей і дефектів обладнання, наданого Замовнику в 

користування, що виникли з вини Постачальника чи виробника. Замінювати обладнання, якщо 

несправності чи дефекти не можна усунути протягом 3 (трьох) робочих днів із дня повідомлення 

Замовником Постачальника. 

9.1.4. У разі продажу товару, на який поширюється поняття гарантійного ремонту, 

здійснювати його в порядку і строки, зазначені в розділі 12 Договору. 

9.2. Права Постачальника: 

9.2.1.1. Не приймати в Замовника бутлі з пошкодженнями, забрудненнями, що 

унеможливлюють їх подальше використання за призначенням (у тому числі бутлі, що мають 

непрезентабельний вигляд). 

9.2.1.2. Вимагати від Замовника компенсації іншої завданої шкоди в порядку визначеному 

п. 13.3 Договору. 

9.2.1.3. Достроково припиняти постачання товарів та/або надання послуг в порядку, 

визначеному пп. 18.2., 18.3. Договору. 

9.2.1.4. Вимагати вчасної оплати товару та/або послуг у порядку, визначеному п. 8.3. 

Договору.  

10. Права та обов’язки Замовника 

10.1. Зобов’язання Замовника: 

10.1.1. Приймати товари, бутлі, балони, надане в користування обладнання в 

Постачальника згідно з видатковою накладною та/або актом прийому-передачі зворотної тари та 

обладнання в день поставки товару та/або обладнання. 

10.1.2. Акуратно поводитися з наданим в користування обладнанням та бутлями. При 

використанні обладнання дотримуватись інструкції з експлуатації. 

10.1.3. Замовник одержує й використовує обладнання, надане в користування, бутлі, балони 

для двоокису вуглецю газоподібного за їх цільовим призначенням виключно з особистою 

(побутовою), не пов’язаною з одержанням прибутку, метою. 

http://www.cwfilter.com.ua/
http://www.clearwater.ua/delivery
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10.1.4. Не передавати обладнання, надане в користування, у володіння/користування (у 

тому числі на умовах оренди), третім особам без письмової згоди Постачальника. Вживати всіх 

можливих розумних заходів аби запобігти псуванню чи знищенню бутлів, балонів для двоокису 

вуглецю газоподібного й наданого в користування обладнання. 

10.1.5. У разі припинення чи дострокового розірвання цього Договору повернути бутлі, 

балони для двоокису вуглецю газоподібного (якщо їх використовують) й обладнання 

Постачальнику згідно з Актом прийому-передачі зворотної тари та обладнання в справному стані 

протягом 5 (п`яти) робочих днів з моменту  усного чи письмового повідомлення про припинення 

співпраці. 

10.1.6. Розміщувати замовлення в порядку, визначеному в розділі 6 Договору. 

10.1.7. Споживати за місяць не менше 2 (двох) бутлів води на одне надане в користування 

обладнання. 

10.1.8. Не наповнювати передані бутлі будь-якою рідиною, яка не є продуктом 

Постачальника. Не використовувати обладнання, надане в користування, для розливу води чи 

іншої продукції, яка не є продуктом Постачальника. 

10.2. Права Замовника: 

10.2.1. На постачання якісного товару та/або надання послуг. 

10.2.2. На повернення товару неналежної якості в порядку, визначеному в розділі 11 

Договору. 

10.2.3. На гарантійний ремонт товару. 

10.2.4. На штраф за порушення строків постачання товару та/або надання послуг. 

11. Порядок та умови повернення товару неналежної якості 

11.1. Під товаром неналежної якості слід розуміти товар, який має явний дефект 

виробничого характеру. Отриманий товар повинен відповідати опису на сайтах, зокрема, але 

невиключно, http://www.cwfilter.com.ua/, http://www.clearwater.ua/. 

11.2. Відмінність елементів дизайну або оформлення від опису, заявленого на сайтах, 

зокрема, але невиключно, http://www.cwfilter.com.ua/, http://www.clearwater.ua/ не є ознакою 

неналежної якості. 

11.3. Зовнішній вигляд товару, а також його комплектність мають перевірятися Замовником 

в момент постачання товару. 

11.4. Вимоги про заміну неякісного товару або повернення сплаченої за товар неналежної 

якості грошової суми підлягають задоволенню протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів із 

дня отримання Замовником відповідної вимоги. При цьому повернення Постачальнику товару 

неналежної якості є обов’язковим. 

11.5. Повернення вартості оплаченого та повернутого Постачальнику товару неналежної 

якості здійснюється в той самий спосіб, яким її було внесено.  

-  при готівковому розрахунку: повертається готівкою протягом 5 (п`яти) банківських днів з 

моменту отримання Постачальником усного/письмового повідомлення про поставку товару 

неналежної якості. Готівкові кошти повертаються на підставі акта видачі готівкових коштів та 

документа, що посвідчує особу отримувача коштів.  

- при безготівковому розрахунку: повертається протягом 5 (п`яти) банківських днів з 

моменту отримання від Замовника листа з проханням повернути внесену оплату  та уточненими 

банківськими реквізитами. 

 

http://www.cwfilter.com.ua/
http://www.clearwater.ua/
http://www.cwfilter.com.ua/
http://www.clearwater.ua/


7 

 

 

12. Термін придатності товару. Гарантія на обладнання 

12.1. Термін придатності товару зазначається на упаковці. 

12.2. Термін дії гарантії зазначається в супровідній документації на товар. 

12.3. Постачальник зобов’язується здійснювати гарантійний ремонт товару в строк, що не 

перевищує 14 (чотирнадцять) робочих днів з моменту отримання від Замовника товару для його 

проведення. За необхідності замовлення запчастин у Виробника строк гарантійного ремонту 

може бути продовжено до 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання від Замовника 

товару для проведення гарантійного ремонту. 

13. Відповідальність Сторін 

13.1. Постачальник несе відповідальність за постачання неякісного товару та/або неякісне 

надання послуг згідно з чинним законодавством України. 

13.2. При механічних пошкодженнях обладнання, наданого Постачальником Замовнику в 

користування, з провини Замовника, що є результатом порушення інструкції з експлуатації або 

недбалого ставлення, ремонт або заміна обладнання виконується коштом Замовника. 

13.3. У разі втрати обладнання або бутля, а також при нанесенні пошкодження обладнанню, 

що не підлягає ремонту, або пошкодження бутля з провини Замовника, Замовник зобов’язаний 

поінформувати про це Постачальника протягом доби. Також Замовник зобов’язаний 

відшкодувати завданий збиток Постачальнику у розмірі компенсаційної вартості кожного 

зіпсованого та/або втраченого обладнання або бутля. Вартість одного бутля становить 285 (двісті 

вісімдесят п'ять гривень), одного кулера (нагрів/охолодження) — 6825 (шість тисяч вісімсот 

двадцять п'ять гривень), одного кулера «міні» — 3150 (три тисячі сто п'ятдесят гривень), одного 

кулера СО2 (нагрів/охолодження/газування) — 10300 (десять тисяч триста гривень); помпи — 

204 (двісті чотири гривні); диспенсера — 360 (триста шістдесят гривень); балона СО2 — 1850 

(тисяча вісімдесят п'ятдесят гривень), утримувача склянок — 312 (триста дванадцять гривень); 

таймер-розетки PowerDown — 186 (сто вісімдесят шість гривень); підставки під диспенсер 

(низької) — 150 (сто п’ятдесят  гривень); підставки металевої на 3 бутлі фігурної — 750 (сімсот 

п'ятдесят гривень); підставки на 3 бутлі (металевої) — 690 (шістсот дев’яносто гривень); 

підставки металевої (стекер) — 285 (двісті вісімдесят п'ять гривень); підставки дерев’яної — 150 

(сто п’ятдесят гривень). Пошкодженням обладнання, що не підлягає ремонту, вважаються 

зовнішні механічні пошкодження або навмисні забруднення технічного та хімічного характеру.  

13.4. За прострочення оплати за товари та/або послуги Замовник сплачує на користь 

Постачальника пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє 

на момент оплати, від несплаченої суми за кожний день прострочення. 

13.5. У разі порушення Замовником умов повернення обладнання згідно з п. 7.4 Договору 

Замовник не звільняється від обов’язку сплачувати Постачальнику плату за користування у 

розмірах і терміни, визначені цим Договором, за весь фактичний період користування 

обладнанням. 

13.6. У разі порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть 

відповідальність, визначену цим Договором та відповідним чинним законодавством. 

Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з 

порушенням умов, визначених змістом зобов’язання. 

13.7. За наявності заборгованості за поставлені товари та/або послуги Постачальник має 

право призупинити постачання товару та/або надання послуг до моменту повного погашення 

Замовником даної заборгованості. 
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13.8. У разі порушення Постачальником строків постачання товару Постачальник сплачує 

на користь Замовника штраф у розмірі 0,1% вартості замовленого товару за кожний день 

прострочення. 

13.9. У разі порушення Замовником п. 10.1.8. цього Договору Постачальник має право 

вимагати від Замовника сплати штрафу у розмірі 500 (п’ятсот) гривень за кожний виявлений 

випадок такого порушення. 

14. Обставини непереборної сили 

14.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання 

зобов’язань, передбачених цим Договором, якщо це наслідок непереборної сили, що виникла 

після укладення цього Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які жодна зі Сторін 

не могла ані передбачити, ані попередити, зокрема: пожежі, повені, землетруси, удари блискавки, 

воєнні дії, страйки, прийняття законів або нормативних актів, що перешкоджають виконанню 

договірних зобов’язань у цілому або частково, несанкціоноване втручання третіх осіб в 

електронні мережі Сторін, якщо такі обставини безпосередньо вплинули на виконання цього 

Договору. Настання обставин непереборної сили зумовлює відтермінування зобов’язань, 

передбачених даним Договором, на період дії таких обставин та їх наслідків. 

14.2. Сторона, для якої унеможливлено виконання обов’язків за цим Договором, 

зобов’язана повідомити іншу Сторону в письмовій формі впродовж 10 (десяти) днів з моменту 

настання обставин непереборної сили. Відсутність такого повідомлення позбавляє відповідну 

Сторону права покликатись на них у майбутньому. 

14.3. Достатнім доказом дії обставин непереборної сили є сертифікат Торгово-промислової 

палати України. У разі несанкціонованого втручання в електронні мережі Сторін, якщо такі 

відомості є загальновідомими, підтверджуються відповідним листом Сторони та не вимагають 

підтвердження сертифікатом Торгово-промислової палати України. 

15. Порядок вирішення спорів 

15.1. Усі суперечки або розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором або у 

зв’язку з ним, Сторони повинні прагнути вирішити за допомогою переговорів. 

15.2. Якщо вирішити розбіжності за допомогою переговорів неможливо, спір підлягає 

розгляду в судовому порядку згідно з вимогами чинного законодавства. 

 

16. Обмеження відповідальності Постачальника 

16.1. Відповідальність Постачальника перед Замовником у разі пред’явлення останнім 

вимог/претензій про відшкодування заподіяної в результаті постачання неякісного товару шкоди, 

ненадання та/або надання послуг неналежної якості, що підтверджується відповідно до чинного 

законодавства України, відшкодовується виключно в межах вартості товару та/або відповідних 

послуг, оплачених Замовником. 

16.2. Постачальник не несе відповідальності за справність електромереж, через які 

здійснюється електроживлення обладнання реалізованого та/або наданого Замовнику в 

користування. Зокрема не несе відповідальності за шкоду, заподіяну таким обладнанням, 

унаслідок зазначених вище несправностей. 

17. Інші умови Договору 

17.1. Правовідносини Сторін за цим Договором регулюються чинним законодавством 

України. 
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17.2. Інформація, що надається Замовником, конфіденційна. Інформація про Замовника 

використовується виключно з метою виконання його замовлення (у тому числі для надіслання 

рекламних повідомлень тощо). 

17.3. Акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та опрацювання 

власних персональних даних, зокрема: вносити персональні дані до бази даних Постачальника 

(без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, 

оновлення, зміну (за потреби) відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» 

задля опрацювання замовлень на постачання товарів, надання послуг/виконання робіт, 

отримання інформації про замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку 

(електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації 

про акції або будь-яких інших відомостей про діяльність Постачальника. 

17.4. Постачальник бере на себе зобов’язання забезпечити захист даних від 

несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій 

стороні (крім передання даних пов’язаним особам, комерційним партнерам, особам, 

уповноваженим Постачальником на здійснення безпосереднього опрацювання даних задля 

зазначеної мети, а також на обов’язковий запит компетентного державного органу). 

17.5. У разі небажання отримувати розсилку Замовник має право звернутися до 

Постачальника із заявою про відмову від отримання рекламних матеріалів і надіслати її на 

поштову або електронну адресу: mailto:service@cw.com.ua. 

17.6. Постачальник не несе відповідальності за зміст і правдивість інформації, що надається 

Замовником при оформленні замовлення. Замовник несе відповідальність за достовірність 

зазначеної при оформленні замовлення інформації. 

18. Строк дії Договору 

18.1. Цей Договір набуває чинності з моменту здійснення Замовником акцепту (розміщення 

замовлення) і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань, за винятком випадків його 

дострокового розірвання. 

18.2. Сторони мають право достроково розірвати цей Договір у разі 

невиконання/порушенням однією зі Сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених 

цим Договором і чинним законодавством України. 

18.3. Розірвання Договору здійснюється на підставі повідомлення про припинення 

постачання товару та/або надання послуг. 

18.4. Взаєморозрахунки мають проводитися в порядку та строки, визначені пп. 8.5 

Договору. 

19.1. Прикінцеві положення 

19.1. Постачальник залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати розмір 

застави за бутель, компенсаційну вартість обладнання та\або бутля, вносити зміни до цього 

Договору або викладати його в новій редакції. 

19.2. Усі зміни до Договору, нова редакція Договору (далі — зміни) затверджуються 

відповідним наказом керівника Постачальника, публікуються на Сайті Постачальника та 

набувають чинності з моменту їх опублікування. 

19.3. Замовник вважається повідомленим про відповідні зміни з моменту їх опублікування 

на Сайті Постачальника. 

19.4. Замовник має право ознайомитись із затвердженим керівником Постачальника чинним 

і тими, що втратили чинність Договорами публічної оферти та наказами про їх затвердження, 

звернувшись до Постачальника за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Мила, вул. 

Комарова, 23-Б. Контактна особа — юрисконсульт Постачальника. 

mailto:service@cw.com.ua
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Реквізити Постачальника: 

ТОВ  “Чиста Вода” 

Адреса: 08112, Київська обл., Бучанський р-н, с. Мила, вул. Комарова, 23-Б 

п./р. UA153808050000000026002476856 

в АТ "Райффайзен Банк" у м.Києві  

код ЄДРПОУ 30059069 

ІПН: 300590610135 

Витяг ПДВ №1810134500415 


