
  
 
 

 
 
 
 
Договір роздрібної купівлі-продажу товару з виставки 

  

Підписи сторін 

_____________________________                                                                                          __________________________________ 

ПОКУПЕЦЬ                                                                                                                                                   МІЛЄ     в особі Агента                     M.П 
 

1. Предмет договору 

1.1. ТОВ «Мілє» (надалі МІЛЄ) в особі працівника вповноваженого Агента МІЛЄ (надалі АГЕНТ) що діє 
на підставі доручення та договору, і ПОКУПЕЦЬ склали Договір (далі Договір) про те, що МІЛЄ 
зобов'язується передати у власність ПОКУПЦЯ товари в асортименті й у кількості, зазначеній 
ПОКУПЦЕМ у Замовленні ПОКУПЦЯ (далі ЗАМОВЛЕННІ), що є невід'ємною частиною  Договору, 
шляхом передачі або надання їх у розпорядження ПОКУПЦЯ за адресою й у строки, зазначені в 
ЗАМОВЛЕННІ, а також надати перераховані в ЗАМОВЛЕННІ послуги в порядку й у строки, встановлені в 
ЗАМОВЛЕННІ. 

1.2. У свою чергу ПОКУПЕЦЬ зобов'язується прийняти товари й послуги й оплатити їх за ціною, встановленою 
МІЛЄ в Прейскуранті цін, діючому на дату повної оплати ПОКУПЦЕМ. 

1.3. У випадку відсутності належним чином оформленого ЗАМОВЛЕННЯ, в якому повинні бути заповнені усі 
графи, Договір недійсний. 

2. Ціна й умови оплати 

2.1. Ціна товарів і послуг зазначені в ЗАМОВЛЕННІ. 
2.2. У випадку не здійснення ПОКУПЦЕМ оплати протягом 3 (трьох) днів з дати ЗАМОВЛЕННЯ, так само як у 

випадку зміни зазначеного в ЗАМОВЛЕННІ способу оплати без узгодження з МІЛЄ, ЗАМОВЛЕННЯ 
анулюється, а Договір вважається розірваним ПОКУПЦЕМ в однобічному порядку. 

2.3. У разі часткової оплати ціни в ЗАМОВЛЕННІ ПОКУПЦЯ можуть бути перераховані згідно діючого 
Прейскуранту МІЛЄ на дату повної оплати 

3. Права та обов'язки сторін 

3.1. МІЛЄ зобов'язується: 

− передати протягом зазначеного в ЗАМОВЛЕННІ строку шляхом вручення або надання в 
розпорядження ПОКУПЦЯ у визначеному в ЗАМОВЛЕННІ місці саме ті екземпляри товарів, які були 
продемонстровані ПОКУПЦЕВІ на виставці, саме в стані й тій комплектації, у якій вони представлені 
на виставці. Фабричні номери товарів зазначені в ЗАМОВЛЕННІ; 

− надати ПОКУПЦЕВІ послуги, зазначені в ЗАМОВЛЕННІ протягом зазначеного в ЗАМОВЛЕННІ строку й 
відповідно до Умов доставки й стандартної установки товарів. 

3.2. МІЛЄ вправі: 
− відмовитися від виконання Договору у випадку:  
− несплати ПОКУПЦЕМ товару в зазначений у Договорі строк;  
− відсутності ПОКУПЦЯ або його представника за адресою доставки, зазначеною в ЗАМОВЛЕННІ, 

неявки ПОКУПЦЯ (або не здійснення ним інших необхідних дій) для прийняття товару у визначений 
ЗАМОВЛЕННЯМ строк; 

− відмови ПОКУПЦЯ, у порушення Договору, прийняти й оплатити товари. 

− зажадати від ПОКУПЦЯ прийняти товару у випадках, коли ПОКУПЕЦЬ у порушення закону або 
договору купівлі-продажу не приймає товари або відмовляється їх прийняти. 

− Перерахувати ціни в ЗАМОВЛЕННІ ПОКУПЦЯ згідно діючого Прейскуранту на дату повної оплати. 

3.3. ПОКУПЕЦЬ зобов'язується: 

− оплатити товари й послуги за ціною, зазначеною в ЗАМОВЛЕННІ; 
− оплатити товари й послуги встановленим у ЗАМОВЛЕННІ способом і в межах встановленого в 

ЗАМОВЛЕННІ строку: 
− при оплаті готівкою в касу АГЕНТА оплатити зазначену в ЗАМОВЛЕННІ суму передоплати в день 

укладання Договору; 
− при оплаті в касу МІЛЄ оплатити зазначену в ЗАМОВЛЕННІ суму передоплати в день укладання 

Договору. 
− при оплаті банківським переказом оплатити виставлений МІЛЄ рахунок протягом 3 (трьох) банківських 

днів з моменту підписання Договору; 
− у випадку доставки товарів/надання послуг, перебувати за адресою, зазначеною в ЗАМОВЛЕННІ як 

адреса доставки, у час, повідомлений МІЛЄ по телефону, або іншим належним способом;  

− прийняти товари, зазначені в ЗАМОВЛЕННІ, і документи до них, за винятком випадків, коли в 
ПОКУПЦЯ є підстави зажадати заміни товарів або відмовитися від виконання  Договору; 

− при прийманні товарів зробити огляд упакування й зовнішнього вигляду товарів, перевірити їх 
асортимент і комплектність; 

− на підтвердження одержання товарів підписати товарно-транспортну накладну або видаткову 
накладну. У випадку наявності претензій - підписати з МІЛЄ двосторонній акт, що фіксує суть 
претензій; 

− забезпечити можливість виконання послуг, зазначених у ЗАМОВЛЕННІ шляхом забезпечення доступу 
до місця їхнього виконання й доступу до комунікацій (комунікації на місці установки повинні бути 
підготовлені та введені в експлуатацію, а саме: на нормативній відстані від приладу встановлена 
стаціонарна електрична розетка із заземлюючим контактом, кран (вентиль) від водогінної мережі 
нормативного розміру, злив у каналізацію нормативного розміру, відповідно до нормативів 
підготовлена основа для установки.) Для встановлення нормативів і вимог, що висуваються до 
приміщення й комунікацій, у тому числі до розмірів ніш для установки приладів, що вбудовуються, 
варто керуватися даними на відповідну модель приладу, наведеними в наступних джерелах: 

− інструкція з експлуатації; 
− інструкція з установки й вбудовування; 

− каталог продукції Miele (технічні характеристики приладу); 
− сайт МІЛЄ (технічні характеристики приладу); 
− брошура «Вбудовування й підключення». 

− при прийманні послуг підписати акт прийому послуг; 
− перед початком експлуатації товарів ознайомитися з інструкцією з експлуатації товару; 
− всі претензії за договором пред'являти безпосередньо МІЛЄ за адресою, зазначеною в Договорі; 
− у передбачений законом строк сповістити МІЛЄ про порушення умов Договору про асортимент, якість, 

комплектність, упакування товару. 
3.4. ПОКУПЕЦЬ вправі: 

− до передачі товарів відмовитися від виконання договору роздрібної купівлі-продажу за умови 
відшкодування МІЛЄ необхідних видатків, понесених останнім у зв'язку зі здійсненням дій по 
виконанню  Договору; 

− змінити склад ЗАМОВЛЕННЯ не пізніше 2 (двох) робочих днів до запланованої дати передачі  товарів. 

4. Інші умови 

4.1. Умови  Договору можуть бути змінені тільки за взаємною згодою СТОРІН. 

4.2. Право власності на товари, ризик випадкової гибелі або випадкового пошкодження товарів переходить на 
ПОКУПЦЯ з моменту вручення товару ПОКУПЦЕВІ або зазначеній їм особі. 

4.3. Товари вручаються ПОКУПЦЕВІ за адресою доставки, при цьому, в якості документів, достатніх для 
передачі товару, або осіб, що є належними одержувачами товару, Сторони домовились вважати в рівній 
мірі будь-який з нижче зазначених варіантів:  
4.3.1. Будь-яка особа, при пред’явленні нею даного Договору (надалі іменується фактичним 
одержувачем товару), в якості доказу факту пред’явлення даного Договору у момент передачі товару від 
екземпляра даного Договору ПОКУПЦЯ фактичним одержувачем товару відкріпляється і передається 
МІЛЄ відривний талон до даного Договору (надалі «Відривний талон»), на якому фактичний одержувач 
товару ставить свої ПІБ, підпис та дату отримання товару. 
Наявність в МІЛЄ Відривного талону є достатнім доказом пред’явлення даного Договору в місці передачі 
товару і, разом з підписаною фактичним одержувачем товару товарно-транспортної накладної або 
видаткової накладної, підтверджує належне виконання зобов’язань МІЛЄ і передачі товару згідно з 
Договором, статтям 664 і 704 ЦК України. 

4.3.2. У випадку, якщо у фактичного одержувача товару відсутній екземпляр Договору ПОКУПЦЯ, 
товар вручається лише ПОКУПЦЮ або особам, що вказані в замовленні в якості одержувачів товару, при 
пред’явленні ними документів, що засвідчують особу і з фіксацією реквізитів документу у товарно-
транспортній накладній або видатковій накладній. 

4.4. У випадку відсутності ПОКУПЦЯ за адресою, зазначеною в ЗАМОВЛЕННІ як адреса доставки, у період 
часу погоджений у ЗАМОВЛЕННІ сторонами згідно п. 3.3. Договору, МІЛЄ вважається належним чином 
виконавшим обов'язок із надання послуги із доставки товарів. У зазначеному випадку повторна доставка 
здійснюється тільки після оплати ПОКУПЦЕМ її вартості. 

4.5. У випадку самостійного одержання товарів ПОКУПЦЕМ, товари вважаються наданими в розпорядження 
ПОКУПЦЯ коли на термін, передбачений ЗАМОВЛЕННЯМ, товари готові до передачі за адресою, 
зазначеною в ЗАМОВЛЕННІ, і ПОКУПЕЦЬ проінформований про готовність товарів до передачі. 

4.6. Неявка ПОКУПЦЯ або нездійснення інших необхідних дій для прийняття товару у визначений 
ЗАМОВЛЕННЯМ строк визнається як відмова ПОКУПЦЯ від виконання  Договору. 

4.7. У випадку неможливості виконання послуги із провини ПОКУПЦЯ (не забезпечення доступу до місця 
виконання, відсутність комунікацій або доступу до них і т.д.), представник МІЛЄ вправі відмовитися від 
виконання послуги. Вартість послуги при цьому не повертається, сплачена сума вважається 
компенсацією видатків МІЛЄ на дії з організації надання послуги.  

4.8. Гарантійний строк на знижені в ціні товари не встановлюється. У випадку дії на момент купівлі-продажу 
гарантійного строку, МІЛЄ передає ПОКУПЦЮ документ, що підтверджує таку дію на строк, що 
залишився до його закінчення. Товари обміну або поверненню не підлягають. Протягом 2х років з 
моменту продажу МІЛЄ зобов'язується безоплатно усувати недоліки, що виникли після передачі товару 
ПОКУПЦЕВІ, за умови, що такі недоліки виникли  із причин, що виникли до передачі товару; 

4.9. Сторони домовилися, про те, що вимоги Покупця про зміну складу Замовлення, зміну кількості й виду 
послуг, зазначених у Замовленні, зміну дати доставки або передачі товарів, узгодження часу доставки й 
передачі товарів, зроблені Покупцем за телефоном і записані за допомогою системи запису розмов 
МІЛЄ, є достатньою підставою для зміни або доповнення замовлення й мають силу  письмової заяви. 

4.10.  Жодна із сторін не буде нести відповідальності за невиконання своїх зобов'язань внаслідок форс-
мажорних обставин, у тому числі таких як: пожежа, повінь, землетрус та інші стихійні лиха; техногенні 
катастрофи; зміна вимог законодавства й пов'язані із цим зміни в процедурах оформлення імпорту; 
страйки; локаути; цивільні безладдя або цивільні хвилювання; теракти; воєнні дії; позапланове 
відключення електроенергії; позапланове закриття митного посту; не надходження товару в Україну з 
вини виробника або внаслідок форс-мажорних обставин у виробника товару; затримка в одержанні 
дозвільної документації, необхідної для реалізації товарів; протиправні дії третіх осіб; поломка 
транспортного засобу, що перевозить товар; погодні умови, що перешкоджали своєчасній доставці 
товару; ремонтні роботи й інші перешкоди на дорозі (у випадку відсутності альтернативної дороги), що 
роблять неможливою доставку товару покупцеві. 

5. Заключні положення 

5.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання й діє до повного виконання СТОРОНАМИ взятих на 
себе за договором зобов'язань. 

5.2. Підписавши даний Договір, покупець підтверджує, що ознайомлений з діючими на момент підписання 
Умовами по доставці й стандартній установці товару і проінформований, що вищевказані умови потрібно 
забезпечити до запланованої дати доставки товару вказаній в ЗАМОВЛЕННІ. 

5.3. Виконання зобов’язань по оплаті товарів може бути покладено ПОКУПЦЕМ на третю особу. При цьому у 
випадку оплати через банк ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний повідомити МІЛЄ про здійснення платежу третьою 
особою, вказавши ПІБ ПОКУПЦЯ, за якого робиться платіж, в призначенні платежу платіжного 
документу, що надійшов від ПЛАТНИКА. 

5.4. Усе, що не передбачено Договором, регулюється чинним законодавством УКРАЇНИ. 

5.5. Договір складений в 3 (трьох) екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному екземпляру 
для ПОКУПЦЯ, МІЛЄ й АГЕНТА. 

5.6. Цим ПОКУПЕЦЬ, керуючись Законом УКРАЇНИ  від 1 червня 2010 року № 2297-VI  «Про захист 
персональних даних», дає згоду операторові персональних даних - ТОВ  «МІЛЄ» (місце знаходження: 
Україна, 01033, м. Київ, Жилянська вул., 48-50А) на обробку своїх персональних даних (на здійснення 
будь-яких дій, операцій відносно наданої інформації, що відноситься до персональних даних ПОКУПЦЯ), 
у тому числі на передачу зазначених персональних даних третім особам, з якими ТОВ «МІЛЄ» на 
власний розсуд уклало/укладе договори, у тому числі з метою збору й обробки статистичної інформації 
та проведення маркетингових, соціологічних та інших досліджень, у тому числі дослідження вдоволеності 
споживачів. Згода на обробку персональних даних надається ПОКУПЦЕМ безстроково. ПОКУПЕЦЬ 
сповіщений і згоден із тим, що зазначена згода на обробку персональних даних може бути їм письмово 
відкликана в будь-який час, шляхом подачі МІЛЄ відповідного повідомлення рекомендованим поштовим 
відправленням з описом вкладення або вручення під розпис уповноваженій особі МІЛЄ. 


