
ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ 

1.Загальні положення 

1.1. Дана оферта, є офіційною пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «Аскоп-Україна», в 

особі директора Сукайло Анатолія Володимировича, що діє на підставі Статуту, (код ЄДРПОУ 30579869), 

місцезнаходження: 02098, м.Київ, вул. Березняківська, 29, 1 поверх, ЛІТЕРА Б, далі за текстом - «Продавець», 

укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по 

тексту - «Договір» на інтернет-сайті «https://ascop.ua/» (далі - «Інтернет-сайт»). 

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти \ договір 

купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки 

та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця. 

2.Поняття і визначення 

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення: 

«Товар» - об’єкт угоди сторін, який був обраний Покупцем на Інтернет-сайті та поміщений у кошик, або вже 

придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом. 

«Інтернет-магазин» - сайт Продавця за адресою https://ascop.ua/, створений для укладання договорів купівлі-

продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Покупцем описом Товару за допомогою мережі 

Інтернет. 

«Продавець» - Товариство з обмеженою відповідальністю «Аскоп-Україна», 02098, м.Київ, вул. 

Березняківська, 29, 1 поверх, ЛІТЕРА Б, код 30579869.  

«Покупець» - фізична особа, яка, на підставі укладеного із Продавцем Договору публічної оферти, придбає 

товари та отримує послуги і оплачує їх. 

«Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення 

і проведенні оплати. 

3.Предмет договору 

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і 

прийняти Товар на умовах даного Договору. 

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі: 

 добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині; 

 самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині; 

 оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині; 

 обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору. 

 

4.Порядок оформлення замовлення 

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, що представлений на Сайті Інтернет-

магазину і який є у наявності через форму «кошика» або зробивши замовлення електронною поштою чи за 

номером телефону, який вказаний в розділі контактів. 

4.2. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічного найменування, 

відмовитися від даного товару, анулювати замовлення. 

4.3. Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані 

Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності. 

4.4. Покупець несе повну відповідальність за правильність та достовірність даних, вказаних ним при 

оформленні замовлення. 

5.Ціна Товару 

5.1. Ціна Товару вказується у гривнях. 

5.2. Оплата здійснюється на підставі направленого Продавцем електронного рахунку готівкою за фактом 

отримання Товару або безготівковим розрахунком на поточний рахунок Продавця. 

5.3. У випадку, якщо Покупцем було обрано безготівкову форму оплати вартості замовлення, Товар 

передається Покупцю лише за умови оплати повної вартості Товару. У такому випадку оплата вартості Товару 

вважається здійсненою в момент зарахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Продавця. 

5.4. Продавець має право зупинити виконання замовлення та/або скасувати його в односторонньому порядку 

у випадку невиконання або неналежного виконання Покупцем обов’язку з оплати відповідного замовлення. 

5.5. Ціни на Товари визначаються Продавцем самостійно та вказані на Інтернет сайті. 
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5.6. Ціни на Товари можуть змінюватись Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон’юнктури 

ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може 

бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. 

5.7. При не надходженні коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення. 

5.8. Вартість та спосіб доставки Товару вказані на Інтернет сайті. 

6.Умови доставки замовлення  

6.1. Доставка Товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється у зоні доставки Інтернет-магазину, або 

шляхом самостійного вивозу зі складу Продавця за адресою, вказаною на Інтернет-сайті. При неможливості 

зв’язатися з Покупцем за вказаним ним при замовленні номером телефону, замовлення вважається 

анульованим. 

6.2. Режим роботи Продавця та час доставки вказуються на Інтернет-сайті. 

6.3. Затримки у доставці Товарів можливі за умови настання непередбачених обставин, що склалися не з 

вини Продавця. 

6.4. Доставка Замовлення Покупцеві здійснюється Продавцем на адресу, вказану у замовленні. 

6.5. Право власності на Товар, а також ризик випадкового пошкодження чи втрати переходять до Покупця з 

моменту передачі йому Товару. 

6.6. При прийнятті Замовлення, Покупець зобов’язаний перевірити Товар на відповідність замовленому і 

цілісність упаковки. У разі відсутності претензій до доставленого Товару, Покупець оплачує замовлення. 

Оплата Товару Покупцем свідчить про те, що претензій до Товару не заявлено і Продавець повністю і 

належним чином виконав свій обов’язок щодо передачі Товару. 

7. Права та обов'язки сторін 

7.1. Продавець зобов’язаний передати Покупцеві Товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення 

Покупця. 

7.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації 

третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством, або за бажанням самого Покупця. 

7.3. Продавець має право: 

– в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем 

умов цього договору; 

– вносити зміни до даного Договору в односторонньому порядку; 

– вносити зміни щодо інформації, розміщеної на Сайті в односторонньому порядку та на власний розсуд; 

– залучати третіх осіб для виконання своїх зобов’язань перед Покупцем; 

– змінювати умови та/або терміни доставки Товарів Покупцю за умови повідомлення Покупця про такі 

зміни за вказаним ним при здійсненні замовлення номером телефону. 

7.4. Покупець зобов'язаний: 

- своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору. 

7.5. Покупець має право: 

- оформити замовлення в Інтернет-магазині; 

- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору. 

8.Відповідальність сторін 

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в 

порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України. 

8.2. Продавець не несе відповідальності за: 

-за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення; 

- за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет; 

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність 

за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) особам або 

їх майну. 



8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. 

Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, 

непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання 

яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.  

8.5. Під обставинами непереборної сили розуміються надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно 

унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору, виникнення та існування яких є 

поза контролем Продавця. До обставин непереборної сили належать у тому числі: загроза війни, збройний 

конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, акти тероризму, диверсії, карантин, пожежа, вибух, тривалі 

перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, 

ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, рішення органів влади, зміни національного 

законодавства, збій в роботі технічних систем, що використовуються Продавцем, злочинні дії третіх осіб по 

відношенню до Продавця, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом. 

9.Інші умови 

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору. 

Зміни набувають чинності з моменту їх публікування на сайті https://ascop.ua/. 

9.2. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення 

інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець 

надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних 

даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних» без обмеження терміну дії такої згоди. 

9.3. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами 

договору купівлі-продажу (публічної оферти). 

9.4. Інформація, яку надає Покупець є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про 

Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, 

здійснення взаєморозрахунків. 

9.5. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет. 

10.Порядок повернення товару належної якості 

10.1.  Покупець має право відмовитися від отриманого Товару неналежної якості після його огляду в момент 

прийому Товару. 

10.2. Покупець усвідомлює, що у відповідності з чинним законодавством України Товар Покупця відноситься 

до товару, що не підлягає обміну (поверненню) при його належній якості.  

10.3. У випадку відмови від Товару неналежної якості, вартість якого була сплачена Покупцем шляхом 

безготівкового розрахунку, Продавець повертає кошти Покупцеві за Товар неналежної якості протягом 7 

банківських днів на підставі наданих Покупцем банківських реквізитів, а у випадку здійснення оплати через 

систему LiqPay на наступний банківський день з моменту повернення товару. 

11.Термін дії договору 

11.1. Даний Договір діє до повного виконання зобов’язань сторонами, за винятком випадків його 

дострокового розірвання. 

11.2. Договір діє до повного виконання Сторонами всіх його умов. 

11.2. До закінчення строку дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін та і інших 

випадках, передбачених даним Договором і чинним законодавством України. 

 11.3. Інформація, яку надає Покупець є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про 

Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки Товару, 

здійснення взаєморозрахунків і ін. 

12.РЕКВІЗИТИ: 

ПРОДАВЕЦЬ: 

ТОВ «Аскоп-Україна» 

 02098, м.Київ, вул. Березняківська,  29, І поверх, літера «Б» 

 IBAN UA903005280000026004455003638 в АТ «ОТП БАНК»  МФО  300528 

 код ОКПО 30579869, Свідоцтво платника ПДВ № 35636544 

  Індивідуальний податковий  №305798626531 

 (050) 470 04 60, (044) 290 50 69, (044) 290 50 98 

ел.адреса: sales@ascop.ua 

https://ascop.ua/

