
Договір зареєстровано  

за № _______________________ 

від _______._______.20_____р.  
Додаток  

до Публічної пропозиції (Оферти)  

Товариства з обмеженою  

відповідальністю «ЕЛІТ-Україна»  
на укладення Договору про  

довгострокові регулярні поставки для ФО 

(редакція від 31.03.2021 р.) 

Заява (Акцепт) 

про прийняття Публічної пропозиції (Оферти) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ-Україна» 

та приєднання до умов Договору про довгострокові регулярні поставки для ФО 

 

1.  
Прізвище, ім’я та по-батькові 

«Покупця»: 

 

2.  
Реєстраційний номер облікової 

картки платника податків, серія і 

номер паспорту: 

  

3.  
Банківські реквізити (за наявності):   

4.  
Адреса реєстрації:   

5.  
Фактична адреса проживання:   

6.  
Орієнтовна загальна сума договору 

протягом кожного року дії (грн.): 

 

7.  
Адреса складу (для цілей самовивозу  

та повернення Товару): 

 

8.  
Адреса для доставки:  

9.  
Контактні телефони:   

10.  
Електронна пошта:   

1. Керуючись статтею 634 Цивільного кодексу України, шляхом подання цієї заяви «Покупець» Акцептує та повністю повно і безумовно приймає Публічну пропозицію ТОВ «ЕЛІТ-Україна» про 

укладення  Договору про довгострокові регулярні поставки  та  приєднується до встановлених ТОВ «ЕЛІТ-Україна» (далі – «Постачальник») умов Договору про довгострокові регулярні поставки 

Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ-Україна» фізичним особам, які мають намір здійснювати підприємницьку діяльність (далі - Договір), розміщених на  офіційній інтернет сторінці 

ТОВ «ЕЛІТ-Україна» за адресою: http://www.elit.ua/ (далі – Офіційна інтернет-сторінка). 

2. Датою Акцепту Публічної пропозиції та приєднання до умов Договору є дата, яка міститься на 1-й сторінці цієї Заяви після слів «Договір зареєстровано за №_______________» визначена та вписана 

в цей розділ відповідальним працівником «Постачальника» після опрацювання заяви та за умови, якщо немає зауважень до поданих «Покупцем» документів. 

3. Підписанням заяви «Покупець» беззастережно підтверджує, що на момент укладення Договору він ознайомився з його повним текстом, повністю зрозумів його зміст та погоджується з усіма умовами 

Договору, зобов'язується їх виконувати, а також безумовно стверджує, що не позбавляється будь-яких прав, які має звичайно, а Договір не містить умов, які є для нього обтяжливими у будь-якому 

сенсі. Підписанням (направленням засобами електронного зв’язку) даної Заяви (Акцепту) про прийняття Публічної пропозиції (Оферти) Товариства з обмеженою відповідальністю “ЕЛІТ-Україна” 

Покупець свідчить про те, що товари, які придбаються останнім за Договором придбаються ним НЕ для особистих потреб (не для власного споживання). 

4. Підписуючи заяву, «Покупець» погоджується, що «Постачальник» має право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до Договору, повідомляючи про це «Покупця» 

опублікуванням тексту таких змін (тобто нової редакції Договору) на Офіційній інтернет-сторінці.  

При цьому «Постачальник», не пізніше дня опублікування таких змін, в обов’язковому порядку повідомляє про них «Покупця», за своїм вибором, одним із наступних способів: 

- шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту «Покупця»; 

- шляхом надсилання СМС-повідомлення на номер мобільного телефону «Покупця»; 

- шляхом розміщення повідомлення на інтернет сайтах www.ecat.ua та www.elit.ua. 

З часу набрання чинності зміни стають невід'ємною частиною Договору та обов'язковими до виконання для Сторін. Час опублікування на Офіційній інтернет-сторінці є моментом ознайомлення 

«Покупця» з текстом таких змін. 

Зміни до Договору є прийнятними та погодженими «Покупцем» (відповідно до частини третьої статті 205 Цивільного кодексу України), якщо протягом десяти календарних днів із дня 

їх оприлюднення «Покупець» не повідомить «Постачальника» про розірвання Договору.) 

 5. Підписанням цієї заяви «Покупець» беззастережно підтверджує, що розміщення змін до Договору на Офіційній інтернет-сторінці є належним виконанням останнім обов'язку щодо додержання 

форми та порядку повідомлення «Покупця» про зміни до Договору. «Покупець» безумовно бере на себе ризики та обов'язок самостійно відстежувати є/немає повідомлень «Постачальника» про зміну 

умов Договору. 

6. Сторони погоджуються, що в результаті акцептування Публічної пропозиції про укладання договору про довгострокові регулярні поставки (укладення Договору) дія договорів (у разі наявності 

таких), укладених раніше між «Постачальником» та «Покупцем», припиняється на підставі статті 604 Цивільного кодексу України, подальше обслуговування здійснюється на підставі Договору. 

Зобов’язання, які виникли у сторін до Укладання Договору що про довгострокові регулярні поставки внаслідок  акцептування Публічної пропозиції про укладання договору про довгострокові регулярні 

поставки  не припиняються. 

7. Підписанням Заяви «Покупець» підтверджує те, що: Він повідомлений(а) про мету оброблення «Постачальником» персональних даних  а саме: 

1) здійснення «Постачальником» своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування та/або надання повного переліку послуг «Постачальником» та/або третіми особами (будь-які особи, з якими 

«Постачальник» перебуває в договірних відносинах), у тому числі шляхом здійснення прямих контактів із суб'єктом персональних даних за допомогою засобів зв'язку; 

2) надання третіми особами послуг «Постачальнику» для виконання ним своїх функцій та/або для виконання укладених «Постачальником» із третіми особами договорів, у тому числі про відступлення 

права вимоги; 

3) захисту «Постачальником» своїх прав та інтересів; 

4) здійснення «Постачальником» прав та виконання обов'язків за іншими відносинами між «Постачальником» та «Покупцем». 

8. Підписанням заяви Покупець надає «Постачальнику» свою однозначну згоду на передавання (поширення), у тому числі транскордонне, «Постачальником» персональних даних третім особам, зміну, 

знищення персональних даних або обмеження доступу до них відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних" (далі - Закон) та без необхідності надання Покупцю письмового 

повідомлення про здійснення зазначених дій. 

9. Підписанням заяви Покупець підтверджує, що він письмово повідомлений про права, передбачені Законом, про мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані. 

10. Підписанням Заяви «Покупець» підтверджує наявність згоди фізичних осіб, персональні дані яких передаються / можуть передаватися «Постачальнику» від імені «Покупця» та/або для надання 

послуг «Покупцю» (інші власники персональних даних), на передавання «Постачальнику» та оброблення ним персональних даних цих осіб із метою, зазначеною в пунктах 1 - 4 заяви, а також факт 

ознайомлення цих осіб з їх правами, передбаченими Законом, метою оброблення «Постачальником» персональних даних, інформацією щодо осіб, яким передаються персональні дані. 

Застереження: Термін "оброблення персональних даних" визначається законодавством України, зокрема Законом. 

 

 

 

Торговий представник 

 

____________________       ___________ 

           (П.І.Б.)                          (підпис) 

 

 

http://www.elit.ua/
http://www.ecat.ua/
http://www.elit.ua/


11. Додатки (згідно з п. 13.1 Договору): 

(необхідно відмітити наявні копії документи позначкою  ) 

 

  паспорт (стор. 1,2,3,4 і сторінка з відміткою про реєстрацію місця проживання) 

 ID-картка та витяг з Єдиного державного демографічного реєстру (або довідка про реєстрацію місця 

проживання особи) 

 реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) 

 

Згода на здійснення документообігу в електронному вигляді (необхідно відмітити позначкою  ) 

 

 

 

13. 

 

_______________________  

 

 ______________________ 

П.І.Б. Покупця                Підпис  Покупця 

 

14. ВІДМІТКИ «Постачальника» (заповнюється ТОВ «ЕЛІТ-Україна») 

Торговий представник 

 

_______________________________ 

(вказати прізвище, ім’я, по батькові) 

 

_______________________________________________ 

(особистий підпис) 

 

Директор філії/ складу-магазину 

(закреслити непотрібне) 

 

_________________________ 

(вказати прізвище, ім’я, по батькові) 

___________________________________________ 

(особистий підпис) 

 

 

12. 
 

Надаю згоду на здійснення документообігу в електронному вигляді на умовах, передбачених пунктами 24-26 

Публічної пропозиції (Оферти)Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ-Україна 


