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                    Підрядник пропонує будь-якій фізичній особі надалі – Замовнику укласти цей договір, 

викладений у стандартній та незмінній для всіх формі у вигляді публічної оферти (пропозиції 

укласти договір), шляхом прийняття в цілому наступних умов: 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 1.1. Покупець передає Продавцю грошові кошти в якості передоплати за товар Продавця, а 

Продавець зобов’язується на суму переданих грошових коштів надати Картку(-и) передоплати (далі 

за текстом – Картка), яка надає право Покупцю обміняти її на товари в магазинах Продавця на 

умовах, визначених цим договором. 

1.2. Картка є документом, що підтверджує безумовне зобов’язання Продавця перед 

пред’явником Картки передати товар в розмірі її номіналу згідно умов цього договору та за 

правилами, які вказані на самій Картці в будь-якому магазині під торговою маркою "Фокстрот. 

Техніка для дому" на території України. Зразок картки встановлений в додатку № 1 до цього 

договору. Для цілей цього договору під товаром, що передається на умовах цього договору, Сторони 

розуміють будь-яку продукцію, яка реалізовується на території України в магазинах під торговою 

маркою "Фокстрот. Техніка для дому", в тому числі послуги, що надаються Продавцем, або іншими 

особами щодо товару придбаного в магазинах під торговою маркою "Фокстрот. Техніка для дому". 

Перелік магазинів торгової марки "Фокстрот. Техніка для дому" зазначений в додатку № 2 до цього 

договору. Перелік магазинів та їх адреси можуть змінюватися Продавцем без додаткового 

погодження із Покупцем. Покупець або пред’явник Картки повинен уточнювати актуальний перелік 

магазинів на день здійснення передачі товару за Карткою. 

1.3. Згідно умов цього договору, пред’явник Картки може отримати товар в межах номіналу (в 

гривнях), вказаної в Картці, в асортименті та за цінами, які діють на момент її пред’явлення у 

магазинах під торговою маркою "Фокстрот. Техніка для дому" на території України або доплатити 

різницю між роздрібною ціною товару та номіналом Картки. При отриманні товару менш ніж 

номінал Картки, залишок номіналу Картки не повертається. Картку не можна обміняти на гроші. 

Право власності на товар переходить до пред’явника Картки з моменту отримання товару. 

1.4. Картка діє протягом одного року з дати внесення Покупцем передоплати за товар, що 

зазначається на розрахунковому документі про внесення такої передоплати. Після закінчення строку 

дії Картки, товар не може бути отримано незалежно від причин, за яких Картка не була використана.  

1.5. Покупець має право передати своє право на отримання товару за Карткою будь-якій іншій 

фізичній особі. Покупець не зобов’язаний попереджати Продавця про передачу своїх прав на 

отримання товару. Пред’явником Картки може бути тільки фізична особа. Продавець зобов’язаний 

видати товар за Карткою будь-якому пред’явнику.  

1.6. Покупець згоден з тим, що Продавець має право передати свій обов’язок щодо передання 

товару за Карткою іншій особі без додаткового погодження із Покупцем. Іншою особою може бути 

лише юридична особа, що працює на території України під торговою маркою "Фокстрот. Техніка для 

дому". В разі відмови іншої особи передати товар за Карткою, відповідальність несе Продавець. 

1.7. У випадку розірвання договору купівлі-продажу товару, отриманого за Карткою, з 

підстав, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», повернення Покупцю 

грошових коштів за товар здійснюється шляхом видачі йому нової Картки такого ж номіналу, як і 

Картка, за якою було отримано товар що повертається. Якщо ціна товару, що повертається на момент 

його придбання перевищувала номінал Картки та Покупець доплачував різницю між ціною товару та 

номіналом Картки, при розірванні договору купівлі-продажу такого товару ця сума доплати 

повертається Покупцю в такій же формі, в якій її було отримано Продавцем. 

 

 

 

2. УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ, СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 



2.1. Цей договір укладається (акцептується) Покупцем шляхом внесення Покупцем 

передоплати за товар Продавця. Датою укладення цього договору є дата, що зазначена в 

розрахунковому документі про внесення передоплати за товар Продавця.  

2.2. Цей договір діє до повного виконання сторонами обов’язків, передбачених цим 

договором. 

2.3. Цей договір є змішаним та містить елементи договорів приєднання та публічного 

договору. 

2.4. Покупець підтверджує, що він до укладання цього договору ознайомився з його умовами, 

що вони йому зрозумілі, та свідомо без примусу уклав цей договір.  

2.5. Оферта (пропозиція на укладення цього договору) діє необмежено в часі з урахуванням 

умов, що викладені в цій оферті, поки Продавець не припинить її дію або замінить цю пропозицію 

новою редакцією. Зміна умов пропозиції оферти не має наслідком зміни умов цього договору, якщо 

Покупець його уклав до введення в дію таких змін або її припинення. 

2.6. Покупець не може пропонувати свої умови, а може лише приєднатися до запропонованої 

оферти. Цей договір укладається шляхом прийняття (акцепту) Покупцем пропозиції на укладення 

цього договору, що разом із додатками містить всі умови договору, без укладення єдиного 

документу, в простій письмовій формі. 

2.7. Якщо Картка, яка була придбана на підставі письмового договору з Продавцем, буде 

заблокована за заявою покупця за таким письмовим договором, то пред'явник Картки має право 

отримати товар на підставі цього договору за умови, якщо він є добросовісним набувачем та Картка 

не буде витребувана покупцем за таким письмовим договором. Пред’явник Картки вважається 

добросовісним набувачем, якщо він складе заяву на ім’я Продавця із клопотанням про 

розблокування, а також із поясненнями підстав володіння Карткою, та протягом 48 годин покупець 

за таким письмовим договором не заявить вимогу про витребування такої картки. Зразок заяви 

наведено в додатку №3 до цього договору. 

2.8. Дострокова відмова від цього договору та внесення змін до його умов можлива у 

випадках, передбачених цим договором та чинним законодавством України. 

 

 


