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№ 01від 1 листопала 2021 року
ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГИ ОРЕНДИ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

Цей Договір публічної оферти про надання послуг оренди транспортного засобу (надалі
– Послуги) встановлює умови та порядок надання Послуг на інтернет-платформі, що
знаходиться за адресою: www.auto-park.com.ua (надалі – «Платформа»), та є публічною
офертою ФОП Шпильова Олена Олегівна, адреса реєстрації м. Київ вул. М. Ломоносова, 21/14
кв.13, ідентифікаційний код 2975320943 (надалі «Виконавець»), для невизначеного кола осіб
у розумінні ст. 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, укласти Договір публічної оферти
про надання послуг оренди транспортного засобу (надалі за текстом

– «Договір») на

нижчевикладених умовах:
1. Загальні положення
1.1. Відносини між Клієнтами та Виконавцем базуються на основі договору публічної оферти.
1.2. Договір Публічної оферти є публічним Договором, що регулюється ст. ст. 633, 641
Цивільного кодексу України.
1.3. Умови публічного договору є однаковими для всіх.
1.4. Придбавши Послуги Виконавця Ви акцептуєте умови цього Договору, та підтверджує, що
ознайомлені з ним та погоджуєтесь з його умовами.
1.5. У Договорі вживаються терміни в такому значенні:
a. Платформа – офіційна інтернет-платформа Виконавця, що знаходяться в мережі
Інтернет за адресою: www.auto-park.com.ua на якій Виконавець розміщує
інформацію про свої Послуги, їх вартість, а також спосіб отримання. Договір є
укладеним з моменту підписання Клієнтом Заяви про приєднання.
b. Договір - публічний договір про надання послуги оренди Транспортного засобу, на
підставі якого Виконавець надає Клієнту Послугу. Договір складається із цього
Договору про надання послуги оренди Транспортного засобу, Заяви про приєднання
до Договору про надання послуги оренди Транспортного засобу Акту прийманняпередачі Транспортного засобу та Акту повернення Транспортного засобу, які є його

невід’ємною частиною. Договір укладається на умовах приєднання Клієнтом до
запропонованих Виконавцем у цьому Договорі умов без права їх зміни. Умови
Договору є однаковими для всіх. Договір є доступним для ознайомлення на Сайті
Виконавця в інтернет-мережі.
c. Заява про приєднання - Заява, яка є невід’ємною частиною цього Договору,
підписується Клієнтом після ознайомлення з умовами цього Договору та свідчить про
беззаперечне їх погодження та прийняття (без зауважень). Договір є укладеним з
моменту підписання Клієнтом Заяви про приєднання.
d. Клієнт – будь-яка фізична особа, в тому числі – нерезиденти України, що уклали цей
Договір з метою отримання послуги оренди Транспортного засобу в порядку та на
умовах, визначених в цьому Договорі. Особа Клієнта зазначається у Заяві про
приєднання.
e. Послуги – надання Виконавцем Клієнту послуги оренди Транспортного засобу на
умовах та в порядку, визначених цим Договором. Послуга надається з метою
задоволення побутових невиробничих потреб. Послуга надається будь-якій фізичній
особі, яка має повну цивільну дієздатність, та за відсутності підстав для відмови в
наданні Послуги визначених цим Договором. Послуга включає: попереднє
бронювання дати, часу та місця оренди конкретного Транспортного засобу;
отримання консультаційно-інформаційних відомостей стосовно характеристик
Транспортного засобу, порядку та умов надання Послуги.
f. Виконавець – Фізична особа-підприємець Шпильова Олена Олегівна адреса
реєстрації м. Київ, вул. М. Ломоносова, 21/14, кв.13 ідентифікаційний код
2975320943.
g. Транспортний засіб - автомобілі, які належать Виконавцеві на праві власності або
орендного користування та надаються Клієнту для отримання Послуги в порядку та
на умовах, визначених цим Договором.
h. Акт приймання-передання Транспортного засобу - Акт, який підписується
сторонами та засвідчує факт передання Виконавцем Клієнту Транспортного засобу
для надання-отримання Послуги. Клієнт не може посилатись на ненадання йому
Транспортного засобу Виконавцем після підписання Акту приймання-передання
Транспортного засобу.

i. Акт повернення Транспортного засобу - Акт, який підписується сторонами та
засвідчує факт повернення Виконавцем Клієнту Транспортного засобу після
отримання Послуги.
j. Дорожньо-транспортна пригода - завдання шкоди Транспортному засобу або будьяким іншим транспортним засобам, майну Виконавця або будь-яких інших осіб,
установ, підприємств, організацій, органів, а також життю та здоров’ю Клієнта,
уповноваженої особи Виконавця, будь-яким іншим особам.
Дорожньо-транспортна пригода є такою, що сталась з вини Клієнта, в разі
перебування Клієнта за кермом Транспортного засобу під час її настання та
встановлення судом або іншим уповноваженим органом вини Клієнта як водія
Транспортного засобу в її настанні.
1.6. Замовлення та подальша оплата Послуг Виконавця, як спосіб прийняття умов цього
Договору означає згоду Клієнта на обробку своїх персональних даних з метою можливості
виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для
отримання рахунків, актів та інших документів.
1.7. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії цього Договору, а
також протягом наступних 5 (п’ять) років після закінчення дії цього Договору.
1.8. Знищення персональних даних є підставою для розірвання цього Договору і виконується
виключно на підставі письмової заяви Клієнта. В такому випадку, цей Договір розривається з
дати, зазначеної у письмовій заяві, але в будь-якому разу не раніше повного розрахунку між
сторонами.
1.9. Під час укладення цього Договору, суб’єкт персональних даних підтверджує, що він
повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про
захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані
передаються з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення
взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Суб’єкт
персональних даних також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та
передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень
суб’єкта персональних даних, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних.
Обсяг прав суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист
персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

2. Предмет Договору
2.1. Даний Договір є публічним договором, який вважається укладеним між Виконавцем, з
однієї сторони, та Клієнтом Платформи, з іншої, з моменту підписання заяви про приєднання
останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору та Додатків до нього.
2.2. У відповідності до умов цього Договору, Виконавець надає, а Клієнт оплачує та приймає
послугу із оренди Транспортного засобу в порядку, на строк та на умовах, визначених цим
Договором.
2.3. Цей Договір є офіційним документом, має відповідну юридичну силу і публікується на
Веб-сайтах.
2.4. Виконавець надає Клієнту Послугу за умови відсутності підстав для відмови у її наданні,
визначених положеннями цього Договору та вимогами чинного законодавства України.
2.5. Виконавець надає Клієнту Послугу для задоволення його власної потреби у здійсненні
поїздки Транспортним засобом Виконавця, без права передання Транспортного засобу іншим
особам.
2.6. Послуга з оренди Транспортного засобу, в залежності від виду обраної та сплаченої
Послуги згідно Тарифу, надається шляхом керування Клієнтом Транспортним засобом
особисто (на водійському сидінні), у випадку досягнення ним 25-ти років та одночасної
наявності водійського стажу більш як 5 років;
2.7. Клієнт погоджується, що всі можливі суперечки щодо даного Договору будуть
вирішуватися відповідно до чинного законодавства України.
2.8. Виконавець надає Клієнту Послугу для користування Транспортним Засобом виключно в
межах території м. Київ та Київської області. Виїзд транспортного засобу за межі території м.
Києва та Київської області суворо забороняється. Виїзду транспортного засобу за межі
Київської області можливий виключно за попередньою письмовою згодою Виконавця.
2.9. Надання Послуг Виконавцем за цим Договором здійснюється у відповідності з нормами
чинного законодавства України та домовленостями Сторін.
3. Порядок надання послуг та повернення Транспортного засобу.
3.1. За цим Договором Послуга надається будь-якій фізичній особі, яка має повну цивільну
дієздатність і погодилась дотримуватись умов даного Договору.
3.2. Послуга надається на підставі укладеного Договору за умови здійснення Клієнтом
попередньої оплати вартості Послуги у повному обсязі.
3.3. Послуга надається також за умови надання застави за користування Транспортним
засобом у розмірі 5000 грн. (п’ять тисяч гривень). При цьому, при поверненні транспортного

засобу та підписанні Акту повернення транспортного засобу сума застави повертається
Клієнту.
3.4. Послуга надається після попереднього її бронювання шляхом звернення до Виконавця та
узгодження останнім дати, часу та місця оренди конкретного Транспортного засобу.
3.5. Транспортний засіб передається Клієнту:
3.5.1. з повним баком пального. Транспортний засіб має бути повністю заправлений пальним
під час його повернення. У випадку повернення Автомобіля з неповним баком Клієнт сплачує
Виконавцю штраф у розмірі 40 (сорока гривень) за кожен літр пального, що його не вистачало
до повного баку згідно фіскального чеку АЗС.
3.5.2. в чистому вигляді (кузов, салон, багажне відділення). У випадку повернення Автомобіля
з неналежному вигляді Клієнт сплачує Виконавцю штраф у розмірі 1500 грн.
3.6. Для укладення Договору Клієнт зобов’язаний надати Виконавцеві для ознайомлення
оригінали документів:
3.6.2. якщо Клієнт є громадянином України, то надає наступний перелік документів:
- паспорт громадянина України Клієнта у вигляді книжечки, в якому міститься відмітка про
зареєстроване місце проживання Клієнта або паспорт громадянина України у формі картки,
разом із витягом чи довідкою до такого паспорту, в якому зазначено зареєстроване місце
проживання;
- довідку про присвоєння Клієнта реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
- водійське посвідчення Клієнта із відкритою категорією «B», виданого в Україні.
3.6.3. якщо Клієнт є іноземцем, то надає наступний перелік документів:
- оригінал паспорта виданого у країні національності іноземця;
- міжнародні права або водійське посвідчення, в якому ім’я і прізвище вказані латиницею.
- посвідку на тимчасове/постійне місце проживання та перебування на території України у разі
її наявності;
- адресу місця тимчасового проживання іноземця (квартири, апартаментів, готелю і тд.) та
інформацію про мету поїздки на територію України та строк перебування на території
України.
Копії вищезазначених документів Клієнт засвідчує своїм підписом та надає Виконавцеві для
долучення до Заяви про приєднання.
3.7. У наданні Послуги може бути відмовлено Клієнтом у зв’язку із наступним:

3.7.1. Клієнтом порушено будь-яку з умов, визначену цим Договором, або Заяву про
приєднання підписано із зауваженнями, застереженнями або коригуваннями відносно змісту
цього Договору;
3.7.2. Клієнт не досяг 25-ти років або йому виповнилось більш як 65 років, якщо обрано
Послугу із безпосереднім керуванням Транспортним засобом Клієнтом згідно пп. 2.6.;
3.7.3. Водійський стаж Клієнта складає менше 5-ти років згідно пп. 2.6.;
3.7.4. Клієнтом не надано Виконавцеві оригінали для огляду або не засвідчено своїм підписом
копії будь-якого із документів, визначених у п. 3.6. Договору або існують обґрунтовані
сумніви в достовірності наданих документів;
3.7.5. Клієнт перебуває у стані алкогольного, наркотичного, психотропного сп’яніння або в
будь-якому іншому стані, який викликає у Виконавця обґрунтовані сумніви у можливості
отримання Клієнтом Послуги;
3.7.6. нездійснення Клієнтом попередньої повної оплати Послуги

та/або застави

передбаченого п. 3.3. Договору.
3.7.7. відсутності у Виконавця технічної можливості надати Клієнту бажаний Транспортний
засіб;
3.7.8. існування інших причин, які підвищують ризик завдання шкоди здоров’ю фізичних осіб,
Транспортному засобу чи майну інших осіб;
3.7.9. наявність у Клієнта заборгованості перед Виконавцем за раніше надані Послуги,
нараховані штрафні санкції та/або невідшкодовані збитки, завдані внаслідок порушення умов
цього Договору.
3.8. Транспортний засіб передається Виконавцем Клієнту на підставі Акту прийманняпередання Транспортного засобу, а повертається – на підставі Акту повернення
Транспортного засобу. Наведені Акти складаються за формою, передбаченою Додатками 1, 2
до Договору.
3.9. Підписання належним представником Клієнта акту приймання - передачі майна засвідчує:
3.9.1. факт передачі Виконавцем технічно справного транспортного засобу;
3.9.2. факт ознайомлення Клієнта із всіма особливими властивостями роботи транспортного
засобу, а також факт проведення інструктажу з використання транспортного засобуння в
роботі та правил безпеки при його застосуванні;
3.9.3. згоду Клієнта на укладення Договору оренди на умовах, викладених у цьому документі;
3.9.4. визнання Клієнтом свого безумовного обов’язку оплатити оренду майна на умовах,
викладених в цьому Договорі та акті приймання передачі.

3.10. При переданні та поверненні Транспортного засобу Сторони оглядають його на предмет
комплектності, відсутності пошкоджень, задовільного технічного стану, наявності пального
(газу, бензину, дизелю або повного заряду батареї (у випадку оренди електроавтомобіля) ) для
здійснення поїздки тощо та підписують відповідний Акт. Зауваження щодо незадовільного
стану Транспортного засобу вносяться Сторонами до відповідного Акту.
3.11. У випадку відмови Клієнта від підписання Акту повернення транспортного засобу із
зауваженнями Виконавця (його представника), останній робить відмітку про це у Акті
повернення транспортного засобу в присутності двох осіб, які також ставлять свій підпис на
підтвердження

зазначених

Виконавцем

пошкоджень

Транспортного

засобу.

Клієнт

погоджується, що такий Акт є належним доказом завдання ним шкоди Транспортного засобу
та є підставою для беззаперечного відшкодування ним завданих збитків.
3.12. Клієнт повинен сплатити витрати Виконавця по приведенню майна в належний стан, його
ремонт, відшкодувати інші збитки Виконавця, які є наслідками дій чи бездіяльності Клієнта.
3.13. У випадку втрати Клієнтом майна (або неповернення майна, що прирівнюється до його
втрати) чи його деталей Клієнт відшкодовує Виконавцю ринкову (відновну) вартість
втраченого майна, що зазначена в акті приймання-передачі, і додатково сплачує штраф в сумі
ринкової вартості втраченого майна. Виключно за згодою Виконавця Клієнт може замінити
втрачене майно аналогічним новим майном.
3.14. Не повернення Транспортного засобу Клієнтом із затримкою на 12 годин і більше
вважається незаконним заволодінням Транспортного засобу. В такому випадку Виконавець
має право звернутися в Поліцію з відповідною заявою для оголошення Транспортного засобу
в розшук і залучення Клієнта до передбаченої законодавством відповідальності за незаконне
заволодіння транспортним засобом (крадіжку, грабіж, привласнення, самоуправство в
залежності від наявних обставин), і не несе відповідальності за речі Клієнта, що знаходяться у
Транспортному засобі.
3.15. Підтвердженням факту повернення майна Виконавцю є відповідним чином складений та
підписаний акт повернення майна. До підписання сторонами такого акту, майно вважається
таким, що знаходиться в користуванні Клієнта та не повернуто Виконавцю.
4. Права і обов’язки Сторін
4.1. Обов’язки Виконавця:
4.1.1. Своєчасно надавати Послуги Клієнту з дотриманням умов цього Договору;

4.1.2. Не поширювати отриману від Клієнта або інших джерел інформацію, що виходить за
рамки умов цього Договору, в ході реалізації Виконавцем своїх зобов’язань за цим Договором,
згідно чинного законодавства України;
4.1.3. Надати Клієнту безпечний та справний Транспортний засіб.
4.1.4. Забезпечити можливість оплати Послуг та оплати завдатку на банківський рахунок та
банківську карту.
4.1.5. Надати Клієнту повну, достовірну, зрозумілу інформацію про Послугу, а також про
правила експлуатації Транспортного засобу.
4.1.6. Ознайомити із умовами цього Договору та отримати дозвіл на обробку персональних
даних (в т. ч. в усному порядку).
4.2. Права Виконавця:
4.2.1. Вносити зміни до Договору в односторонньому порядку.
4.2.2. Вносити зміни до Договору, повідомляючи про це Клієнта шляхом розміщення нової
редакції Договору на Сайті Виконавця.
4.2.3. Залучати третіх осіб для виконання умов цього Договору.
4.2.4. Отримувати передоплату, оплату від Клієнта за наданні Послуги та оплату завдатку.
4.2.5. Своєчасно отримувати інформацію від Клієнта, необхідну для надання Послуг.
4.2.6. У випадку виходу з ладу Транспортного засобу, запропонувати Клієнту інший
Транспортний засіб, що є аналогічним за своїми характеристиками до раніше обраного
Клієнтом, або перенести дату надання Послуги та узгодити її із Клієнтом.
4.2.7. Відмовитись від надання Послуги у випадках, передбачених цим Договором та
положеннями чинного законодавства України.
4.3. Обов’язки Клієнта:
4.3.1. Своєчасно і достовірно, а також, в повному обсязі надавати Виконавцю всю необхідну
інформацію, пов’язану з наданням Послуг.
4.3.2. Негайно передавати Виконавцю всі свої побажання по предмету даного Договору у
письмовому вигляді.
4.3.3. Своєчасно і в повному об’ємі оплачувати Послуги.
4.3.4. Дотримуватись всіх умов та вимог цього Договору.
4.3.5. Ознайомитись з інформацією про Послуги Виконавця.
4.3.6. Використовувати отриманий на підставі цього Договору Транспортний засіб з метою, в
порядку та на умовах, визначених цим Договором.
4.3.7. Дотримуватись умов цього Договору та нести відповідальність за їх порушення.
4.3.8. Надати Виконавцеві всі документи, визначені в п. 3.6. цього Договору.

4.3.9. Дбайливо ставитись до Транспортного засобу, не вживати в ньому їжу та напої, не
палити всередині Транспортного засобу та не забруднювати його.
4.3.10. В разі настання Дорожньо-транспортної пригоди, невідкладно повідомляти Виконавця
про зміну місця свого проживання, вказаного у паспорті та Заяві про приєднання, а також про
зміну повідомленого номеру телефону.
4.3.11. Під час самостійного керування Транспортним засобом дотримуватись Правил
дорожнього руху, не створювати небезпечні умови та не виконувати маневрів, за яких існує
ризик завдання шкоди здоров’ю або життю Клієнта, будь-яких інших осіб, пошкодження
майна чи Транспортного засобу.
4.3.12. Не перебувати під впливом алкоголю, наркотиків, медичних препаратів або інших
субстанцій, що можуть впливати на фізичний стан та/або швидкість реакції на зміну дорожньої
обстановки.
4.3.13. Перевірити стан Транспортного засобу до надання Послуги та повернути його у такому
ж стані.
4.3.14. Не передавати Транспортний засіб в заставу, не здавати в суборенду, не проводити
розбір, а також забезпечити схоронність пломб на його окремих вузлах та агрегатах.
4.3.15. Не намагатись самостійно полагодити Транспортний засіб у випадку його несправності
під час отримання Послуги. В цьому випадку Клієнт зобов’язаний негайно сповістити
Виконавця про несправність та залишатись поруч із Транспортним засобом до прибуття
Виконавця.
4.3.16. У випадку настання дорожньо-транспортної пригоди Клієнт негайно зобов’язаний
повідомити про дорожньо-транспортну пригоду Виконавця, здійснити телефонний дзвінок у
страхову компанію, у якій страхований Транспортний засіб, викликати на місце дорожньотранспортної пригоди поліцію та у разі необхідності швидку медичну допомогу.
4.3.17. Невідкладно (протягом 3-ох днів) відшкодувати Виконавцеві усі збитки та штрафні
санкції, завдані у зв’язку з: порушенням умов цього Договору; забрудненням Транспортного
засобу, усунення якого потребує виклику клінінгової компанії та/або проведення хімічної
очистки; пошкодженням Транспортного засобу, в тому числі, але не обмежуючись, салону,
покришок і колісних дисків, а також інших вузлів і агрегатів втратою комплектуючих або
додаткового обладнання, пошкодженням транспортних засобів та майна інших осіб та/або
внаслідок завдання шкоди життю та здоров’ю уповноваженій особі Виконавця, будь-яким
іншим особам та/або порушенням Правил дорожнього руху; Дорожньо-транспортною
пригодою, що сталась з вини Клієнта. Розмір збитків та штрафних санкцій визначається

Виконавцем у письмовій Вимозі, яка направляється Клієнту в порядку та на умовах,
передбачених цим Договором.
4.3.18. Підписати акт повернення майна, за наявності у Виконавця зауважень – з відповідними
зауваженнями Виконавця, а у випадку власних зауважень – також викласти їх на бланку акту
повернення майна.
4.3.19. У випадку оренди транспортного засобу на строк довший 7 днів, Клієнт зобов’язується
дотримуватись ліміту проїзду транспортного засобу у розмірі 2 100 км. в межах 7 днів.
Збільшення встановленого ліміту можливе виключно за письмовою згодою Виконавця.
4.4. Права Клієнта:
4.4.1. Інформувати Виконавця про виявлені недоліки у наданні Послуг.
4.4.2. Вимагати від Виконавця виконання умов та положень цього Договору.
4.4.3. Замовляти Послуги у Виконавця.
4.4.4. Отримати від Виконавця повну, достовірну, доступну, своєчасну інформацію про умови
надання Послуги та правила експлуатації Транспортного засобу.
4.4.5. Отримати попередньо оплачену Послугу за умови дотримання умов цього Договору та
відсутності передбачених цим Договором та нормами чинного законодавства України підстав
для відмови у її наданні.
4.4.6. Відмовитись від отримання Послуги допочатку її надання, але не пізніше, ніж за 1 (один)
робочий день до її надання та вимагати від Виконавця повернення оплачених коштів.
4.4.7. Перенести дату отримання Послуги шляхом попереднього отримання згоди Виконавця
не пізніше, ніж за 1 (один) робочий день до запланованої дати надання Послуги.
5. Вартість послуг оренди Транспортного Засобу
5.1. Орендна плата узгоджується Сторонами і фіксується в акті приймання-передачі майна.
5.2. Послуга надається за умови здійснення її попередньої оплати у повному обсязі.
5.3. Оплата здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця,
зазначений у цьому Договорі або шляхом сплати готівкових коштів Виконавцю.
5.4. В разі попереднього замовлення Послуги на конкретну дату та час, Клієнт здійснює
передплату у повному обсязі.
5.5. Амортизаційні відрахування включені до орендної плати і використовуються Виконавцем
на власний розсуд.
5.6. Вартість попередньо оплаченої Послуги не повертається Клієнту вразі його нез’явлення у
визначену дату бронювання для отримання Послуги, зокрема у випадку без завчасного (за 24

години) попередження про це Виконавця або допущення Клієнтом порушення умов цього
Договору до початку чи в момент надання Послуги.
5.7. Кожного понеділка, що слідує за днем підписання акту приймання-передачі
транспортного засобу, вноситься оплата за оренду Транспортного засобу. Факт внесення
оплати вкінці строку дії договору вважається автоматичним підтвердження продовження
Клієнтом строку дії договору на на той самий строк і на тих самих умовах, які були
передбаченні договором.
5.8. У випадку оренди транспортного засобу на строк довший 7 днів, акт приймання-передачі
наданих послуг підписується разом з поверненням транспортного засобу та підписанням
акту повернення транспортного засобу.
6. Відповідальність сторін
6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього
Договору.
6.2. Сторона, яка не може виконати прийняте на себе зобов’язання за цим Договором, не
звільняється від відповідальності за його порушення.
6.3. В разі порушення умов цього Договору Клієнтом, Виконавець має право достроково
припинити дію цього Договору та вимагати відшкодування Клієнтом завданих усіх збитків та
сплати штрафних санкцій.
6.4. Клієнт несе повну матеріальну відповідальність за шкоду, завдану Транспортному засобу
та майну третіх осіб у випадку Дорожньо-транспортної пригоди. Клієнт безумовно
відшкодовує
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та
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законодавства України збитки та оплачує штрафні санкції, завдані у випадках, визначених цим
Договором.
До складу збитків, які підлягають відшкодуванню входять, в тому числі, витрати, які
необхідно здійснити Виконавцеві для проведення ремонту Транспортного засобу, звернення
до суду за захистом порушеного Клієнтом права (судові витрати), а також упущена вигода за
період перебування пошкодженого Клієнтом Транспортного засобу в ремонті або
неможливості його використання з інших причин.
Розмір збитків визначається шляхом проведення діагностики пошкоджень на станції
технічного обслуговування, обраній Виконавцем, або шляхом проведення судової експертизи,
та доводяться до відома Клієнта через направлення йому відповідної письмової Вимоги, яка
підлягає виконанню останнім негайно, але не пізніше 3 (трьох) днів від дати її направлення
Виконавцем.

6.5. Відповідальність за завдання шкоди транспортним засобам, майну, життю та здоров’ю
інших осіб під час самостійного керування Транспортним засобом несе Клієнт. Належним
відповідачем в разі пред’явлення іншими особами вимоги про відшкодування шкоди, завданої
майну, життю та здоров’ю під час керування Транспортним засобом Клієнтом є Клієнт.
6.6. Всі ризики відносно Транспортного засобу (як джерела підвищеної небезпеки) переходять
до Клієнта з моменту передачі йому Транспортного засобу. Клієнт несе відповідальність перед
третіми особами за заподіяні збитки, крім випадків, коли такі збитки відшкодовуються
страховиком.
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відповідальності Клієнта перед третіми особами.
6.7. У випадку, якщо Дорожньо-траспортна пригода мала місце з вини Клієнта, то Виконавець
не повертає орендну плату внесену Клієнтом.
6.8. У випадку, якщо Дорожньо-траспортна пригода мала місце не з вини Клієнта, то орендна
плата внесена Клієнтом повертається Виконавцем на наступний строк оренди.
6.9. В разі фіксації порушень Правил дорожнього руху й складання постанови про накладення
адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення у сфері
забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване не в автоматичному режимі (або
автоматичному режимі), Клієнт компенсує Виконавцю розмір усіх адміністративних штрафів,
зафіксованих за порушення Правил дорожнього руху в період часу, протягом якого Послуга
надавалась Клієнту згідно цього Договору.Компенсація здійснюється протягом 3 (трьох) днів
з дня направлення Виконавцем Клієнту відповідної письмової Вимоги.
6.10. У випадку порушення строку повернення Транспортного засобу, встановленого у Заяві
про приєднання, Клієнт сплачує Виконавцеві штраф у розмірі 100 відсотків Вартості Послуги
за кожні 15 хвилин запізнення або пропорційно, в залежності від часу затримки.
6.11. В разі порушення передбаченого цим Договором строку для задоволення Вимоги
Виконавця, Клієнт додатково сплачує на користь Виконавця пеню у розмірі подвійної
облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення виконання
грошового зобов’язання до моменту повного виконання Клієнтом грошових зобов’язань перед
Виконавцем.
6.12. Вимога вважається направленою Клієнту за належною адресою, зазначеною Клієнтом в
Заяві про приєднання.
6.13. Розмір відповідальності Виконавця за цим Договором обмежується розміром сплаченої
Клієнтом вартості Послуг.
6.14. Під час передачі Клієнту Автомобіля Виконавець одночасно передає комплект
необхідних документів (відповідно до умов діючого законодавства України для експлуатації

та/або керування Автомобілем) та ключ. По закінченню строку оренди Клієнт зобов’язаний
повернути Виконавцювидані документи та ключ на Автомобіль. У випадку неповернення, з
будь-якої причини ключа або документів на Автомобіль, Клієнт зобов’язаний сплатити
Виконавцю штраф:
6.14.1. За відсутність ключа на Автомобіль – 5 000 грн.;
6.14.2. За відсутність свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу – 4 500 грн.;
6.14.3. За втрату державних номерних знаків – 2000 грн.;
6.15. Під час передачі Клієнту Автомобіля Виконавець одночасно передає і інші комплектуючі
Автомобіля, які зазначені Акті прийому-передачі. У випадку неповернення, з будь-якої
причини комплектуючих автомобіля, Клієнт зобов’язаний сплатити Виконавцю штраф:
6.15.1. За відсутність аптечки – 1000грн.
6.15.2. За відсутність вогнегасника – 500 грн.
6.15.3. За відсутність килимків у Транспортному засобі – 2000 грн.
6.15.4. За відсутність чохлів на сидіннях – 3500 грн.

7. Порядок вирішення спорів
7.1 . Усі спори за цим Договором вирішуються Сторонами шляхом переговорів.
7.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у судовому порядку
відповідно до чинного законодавства України.
8. Термін дії, зміни умов і розірвання Договору
8.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його акцепту Клієнтом та діє до остаточного
виконання Сторонами зобов’язань по цьому Договору.
8.2. Всі зміни і доповнення до цього Договору мають юридичну силу, лише в разі складання
письмового документа, завіреного підписами і печатками уповноважених представників
Сторін.
8.3. Цей Договір може бути розірвана за згодою Сторін.
8.4. Клієнт зобов'язаний повідомити про дострокове повернення предмета оренди та
розірвання договору у робочий час Виконаця, не менше ніж за 7 (сім) днів до запланованого
терміну повернення. В разі передчасного повернення транспортного засобу без попередження,
внесена передолата за користування не повертається.

8.5. У разі істотного порушення однією із Сторін умов цього Договору інша Сторона має право
на одностороннє розірвання цього Договору, про що письмово повідомляє Сторону, яка
порушила умови Договору, не менше ніж за 48 годин.
8.6. При розірванні цього Договору або припинення його терміну дії вся наявна в
електронному вигляді інформація Клієнта зберігається у Виконавця протягом терміну,
регламентованого внутрішніми документами.
8.7. Цей Договір може бути змінено Виконавцем в односторонньому порядку для всіх своїх
клієнтів з одночасною публікацією нової версії на веб-сайті, а також з повідомленням всіх
Клієнтів Виконавця за допомогою електронної пошти. У разі незгоди Клієнта з внесеними
змінами, укладається окрема письмова угода, в якій будуть врегульовані спірні питання.
9. Гарантії
9.1. За винятком гарантій, прямо зазначених в тексті цього Договору, Виконавець не надає
ніяких інших прямих або непрямих гарантій по даному Договору.
9.2. Погоджуючись з умовами (приймаючи умови) цього Договору, Клієнт запевняє
Виконавця і гарантує Виконавцю, що:
9.2.1. У разі надання Клієнтом Виконавцю недостовірних даних або матеріалів, Клієнт несе
повну відповідальність (в тому числі майнову) за будь-які негативні наслідки, пов’язані з
наданням Виконавцем Послуг за цим Договором;
9.2.2. Клієнт укладає цей Договір добровільно, при цьому Клієнт підтверджує:
а) повністю ознайомився з умовами цього Договору.
б) повністю розуміє предмет цього Договору.
в) повністю розуміє значення і наслідки своїх дій щодо укладення та виконання цього
Договору.
9.2.3. Клієнт має всі права і повноваження, необхідні для укладення та виконання цього
Договору.
9.3. Вся надана у зв’язку з виконанням цього Договору інформація є конфіденційною. Сторони
зобов’язуються не розголошувати її третім особам і не використовувати в будь-яких цілях, не
передбачених цим Договором.
9.4. Дія гарантій, зазначених в цьому Договору, поширюється на необмежений період часу і
не закінчується після завершення дії цього Договору.
10. Форс-мажор

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання або
неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили
(пожежі, повені, землетрусу, стихійного лиха, воєнних дій і інших обставин непереборної
сили), і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору, то виконання
продовжується відповідно на строк, протягом якого діяли ці обставини.
10.2. Якщо форс – мажорні обставини будуть продовжуватися більше трьох місяців, то кожна
зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором, і
в цьому випадку Договір вважається припиненим у випадку досягнення Сторонами згоди про
правові наслідки по всіх умовах даного Договору.
11. Інші умови
11.1. Цей Договір укладено українською мовою, він набуває чинності з моменту акцепту
оферти, тобто з моменту підписання Клієнтом Заяви про приєднання і діє до повного
виконання Сторонами зобов’язань за ним.
11.2. Усі додатки до цього Договору є його невід’ємною частинами.
11.3. У всіх інших питаннях, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються
положеннями чинного законодавства України.
11.4. Підписанням Клієнтом Заяви про приєднання є підтвердженням, що Сторони досягли
згоди щодо усіх істотних умов цього Договору і жодна із Сторін не буде в майбутньому
посилатись на зворотні обставини, як на підставу для визнання його неукладеним або
недійсним, або як на підставу відмови від виконання даного Договору.
11.5. У разі визнання судом, що має відповідні повноваження, одного або декількох положень
цього Договору недійсними, інші положення Договору залишаються в силі.
11.6. Дію цього Договору може бути припинено у таких випадках:
11.6.1. Припинення господарської діяльності Виконавця.
11.6.2. Письмова домовленість Сторін.
11.6.3. Одностороння відмова Виконавця від Договору у випадку порушення Клієнтом умов
цього Договору. За таких обставин Договір вважається припиненим з моменту повідомлення
Клієнта про це.
11.6.4. Зміни або прийняття нормативно-правових актів, які унеможливлюють надання
Послуг. У цьому випадку Договір припиняє свою дію з моменту набрання цими нормативноправовими актами чинності.
11.7. Позовна давність за цим Договором становить три роки.

11.8. Підписаною Заявою на приєднання Клієнт стверджує, що ознайомлений з усіма умовами
даної публічної пропозиції щодо укладення Договору, зокрема, вільно володіє українською
мовою, якою складено Договір; розуміє та усвідомлює його зміст; укладає його внаслідок
вільного волевиявлення з метою настання наслідків, обумовлених у цьому Договорі; до
укладення Договору вчасно одержав всю необхідну інформацію про умови надання Послуги;
ознайомлений з Правилами дорожнього руху; ознайомлений з умовами відповідальності, що
настає у разі порушення умов Договору; усвідомлює, що несе матеріальну відповідальність
перед Виконавцем за цим Договором та у відповідності до його положень.
11.9. Підписаною Заявою на приєднання, Клієнт надає Виконавцеві безумовну згоду на
обробку та використання його персональних даних з метою здійснення Виконавцем своєї
господарської діяльності і реалізації умов даного Договору та/або захисту власних інтересів
чи інтересів третіх осіб.
11.10. Усі попередні переговори Сторін втрачають чинність з моменту підписання Клієнтом
Заяви на приєднання.
11.11 З усіх інших питань, прямо не передбачених даним Договором, Сторони керуються
чинним законодавством України.

