Договір купівлі-продажу
м. Житомир
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЖОБЕР-ЖИТОМИР» (далі – «Продавець»), в особі директора Шарандак Я.П., який діє на підставі
Статуту, з однієї сторони, та будь-яка особа (далі – «Покупець»), яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію, уклали цей договір
(далі – «Договір») про наступне:
1. Визначення
Код – буквенно-циферний набір символів, що складають номер форвардного контракту, який є предметом купівлі-продажу за
Договором. Отримання Покупцем Коду є підтвердженням успішного завершення правочину купівлі-продажу в рамках даного Договору
та отримання Покупцем Деривативу.
Дериватив - форвардний контракт між Продавцем та третьою особою на здійснення купівлі-продажу нематеріальних активів. Істотні
умови такої купівлі-продажу повідомляються Покупцю перед здійсненням оплати за цим Договором.
2. Предмет Договору
2.1. Продавець продає Дериватив, а Покупець оплачує його вартість в порядку та на умовах, визначених Договором.
2.2. Для виконання правочину купівлі-продажу за цим Договором Покупець приймає цей Договір в порядку, визначеному чинним
законодавством України та Договором.
2.3. Моментом переходу Деривативу у власність від Продавця до Покупця є момент отримання Покупцем Коду, який направляється
йому після повного і безумовного прийняття Покупцем цього Договору шляхом здійснення оплати за Дериватив.
3. Права та обов'язки Покупця
3.1. Для виконання цього Договору Покупець зобов’язаний прийняти Договір. Повним і безумовним прийняттям цього Договору
Покупцем є здійснення дій, які засвідчують бажання Покупця укласти Договір, а саме: здійснення на користь Продавця платежу за
Дериватив.
3.2. Покупець за цим Договором здійснює оплату Деривативу через ПТКС (програмно технічний комплекс самообслуговування), інші
пункти прийому платежів, тощо (далі разом – «фінансовий агент»).
3.3. Покупець сплачує за Дериватив суму, встановлену Продавцем та доведеними до відома Покупця через фінансового агента або ж
шляхом їх розміщення на відповідному веб-сайті. Послуги фінансового агента або банківські послуги Покупець оплачує за власний
кошт, такі суми не входять до вартості Деривативу і сплачуються Покупцем фінансовому агенту окремо.
3.4. Для здійснення платежу за Договором Покупець зобов'язаний надати фінансовому агенту свій номер мобільного телефону з метою
його ідентифікації.
4. Права та обов'язки Продавця
4.1. Після продажу Покупцю Деривативу на запит Покупця, наданий за передбаченою Продавцем процедурою, Продавець зобов'язаний
передати Покупцеві Код. Продавець передає Покупцю Код, з використанням якого на відповідному веб-ресурсі Покупець отримує
доступ до процедури реалізації своїх прав та обов’язків за Деривативом.
4.2. Продавець зобов’язується повідомити третій особі – стороні форвардного контракту – про придбання цього Деривативу Покупцем із
зазначенням ідентифікатора Покупця, наданого ним відповідно до п.3.4 Договору.
4.3. Продавець приймає зі свого боку цей Договір шляхом здійснення дій по наданню цього Договору Покупцю, в т.ч. визначеними
Продавцем засобами електронного зв’язку, а також шляхом передачі Покупцю Коду.
5. Відповідальність сторін
5.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність у порядку, визначеному чинним
законодавством України. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання. У випадках, не передбачених цим
Договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.
5.2. В разі порушення Покупцем умов купівлі Деривативу, передбачених Договором, Продавець має право відмовитись від пропозиції
укласти цей Договір.
5.3. Продавець не несе відповідальності в разі порушення Покупцем п. 3.4. Договору. Зокрема Покупець не має права вимагати
відшкодування понесених ним витрат або коригування інформації, поданої ним перед здійсненням платежу фінансовому агенту.
Продавець або фінансовий агент не несе відповідальності за помилки (зокрема в номері мобільного телефону, який надається
Покупцем перед оплатою), здійснені Покупцем в процесі оплати в рамках цього Договору.
6. Інші положення
6.1. Цей Договір за юридичною силою прирівнюється до договору, укладеного в простій письмовій формі. Договір набирає чинності з
моменту прийняття його Покупцем.
6.2. Для встановлення належних Сторін за цим Договором:
- Покупець зобов’язаний пред’явити Продавцю: оригінал платіжного документу, який Покупець отримав від фінансового агента після
здійснення оплати, або інше документальне підтвердження того, що оплату за Договором здійснював саме він; пред’явити Код.
- Продавець зобов’язаний пред’явити Покупцю копії реєстраційних документів.
6.3. Датою укладання Договору є дата його прийняття Покупцем. Договір діє до моменту повного виконання Сторонами своїх
зобов'язань за цим Договором.
Продавець
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