
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ 

 «ТЕХНО +» (ЗАХИСТ 61 ДЕНЬ) 

 

Сервіс-провайдер, з однієї сторони, та особа, що приєдналась до даного Договору (далі – 

«Клієнт»), з іншої сторони, які надалі при спільному згадуванні іменуються – «Сторони», а кожен 

окремо –«Сторона», з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України, шляхом 

приєднання Клієнта до умов цього публічного договору, умови якого є однаковими для всіх, без 

надання переваги, уклали цей договір про надання послуг (далі – «Договір»), що представлений 

на сайті: https://technostock.com.ua, про наступне 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Терміни, що вживаються в Договорі: 

1.1.1.   Сервіс-провайдер – суб’єкт підприємницької діяльності, що надає послуги із заміни 

Товару, реквізити якого зазначені в товарному чеку. 

1.1.2.  Товар - нова або вживана аудіо-, відео- та побутова техніка, яка придбана Клієнтом в  

магазинах Сервіс-провайдера.  

1.1.3.   Послуга із заміни Товару – задоволення вимог Клієнта шляхом обміну Товару на 

наявний Товар аналогічної марки /моделі/артикулу/ модифікації або, у разі відсутності 

аналогічного Товару, заміна  на інший будь-який  Товар (-и) в межах його (їх) вартості.  

1.2.  За даним Договором Сервіс-провайдер зобов’язується забезпечити надання послуг із 

заміни Товару Клієнта (далі – «Послуги») у порядку та на умовах, передбачених Договором. 

1.3. Послуги надаються Сервіс-провайдером після отримання від Клієнта заяви на заміну 

Товару, а також дотримання інших вимог, встановлених даним Договором. Строк подання заяви 

-  61 календарний день (включно) з дати укладення Договору. 

1.4. Зобов’язання Сервіс-провайдера за цим Договором не є гарантійними зобов’язаннями 

виробника чи продавця. Для цілей цього Договору ні Сервіс-провайдер, ні Магазин не є 

уповноваженими особами виробника чи продавця та не виконують його гарантійні зобов’язання. 

1.5.  Даний Договір є змішаним і містить як елементи договору приєднання так і публічного  

договору, порядок укладення яких визначаються Цивільним кодексом України. Клієнт 

приєднується до даного Договору в цілому шляхом оплати ціни послуг Сервіс-провайдера, що 

свідчить про повне та безумовне прийняття Клієнтом усіх умов даного Договору. 

 

2.   ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ 

2.1. Товар підлягає заміні, у разі його виходу з ладу не з вини Клієнта. Рішення про заміну 

Товару приймає Сервіс — провайдер. Заміна Товару не розповсюджується на його витратні 

матеріали або запчастини. 

2.2 Сервіс-провайдер надає Послуги, передбачені умовами цього Договору, на підставі заяви 

Клієнта на заміну Товару (Додаток №2 до даного Договору), при дотриманні всіх умов Договору. 

2.3. Сервіс-провайдер має право надавати Послуги особисто або шляхом залучення для 

надання Послуг третіх осіб, при цьому Сервіс-провайдер залишається відповідальним за 

належне надання Послуг Клієнту за Договором. 

2.4. Сервіс-провайдер звільняється від обов’язку провести заміну Товару за наявності 
механічних пошкоджень, слідів вологи, використання Товару Клієнтом з порушенням правил 

експлуатації або наявності ознак спроб самостійного ремонту та/або ремонту Товар третіми 

особами. 

2.5 Будь-які висновки сервісних центрів, ремонтних установ, які надаються Клієнтом 

самостійно не беруться до уваги Сервіс-провайдером та не створюють будь-яких обов’язків по 

заміні Товару. 

2.6. Місцем складання заяви та надання Послуг є місцезнаходження Магазину, де був 

придбаний Товар. 

2.7.    Клієнт при складані заяви на заміну Товару, зобов’язаний надати Магазину наступні 

документи: 

- Товар у повній комплектації зі збереженням товарного виду; 
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 - товарний чек на оплату Товару;  

- експлуатаційні документи на Товар (за наявності); 

- гарантійний талон на Товар (за наявності); 

- упаковка Товару (за наявності). 

2.8.  У випадку ненадання Клієнтом усіх документів, вказаних в п. 2.7. Договору, без 

збереження товарного вигляду, Сервіс-провайдер відмовляє Клієнту в заміні Товару. Після 

виконання Клієнтом вимог, стосовно подання необхідних документів, визначених п.2.7, Клієнт 

може повторно звернутися до Магазину для складання заяви на заміну Товару в межах строку, 

вказаного в п.1.3 Договору. 

2.9.  Передача Товару для проведення діагностики та його заміни здійснюється на 

підставі   акту приймання-передачі Товару на діагностику (Додаток № 3 до Договору). 

2.10. На час проведення діагностики інший Товар в користування Клієнту не надається. 

2.11.  Сервіс-провайдер (працівники Сервіс-провайдера або інші належним чином 

уповноважені Сервіс-провайдером особи) протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня підписання акту 

приймання-передачі Товару на діагностику, оглядає та перевіряє відповідність Товару.  

2.12. Після діагностики Товару, Сервіс-провайдер приймає рішення про заміну Товару або 

про відмову у заміні, про що Сервіс-провайдер складає Висновок.  

2.13. Повідомлення про прийняте рішення (Висновок) надається Клієнту (на вибір Сервіс-

провайдера або за вибором Клієнта) в телефонному режимі, або шляхом смс-, Viber- 

повідомлень, або у письмовому вигляді на поштову адресу, або на електронну адресу, яка вказана 

Клієнтом у заяві на заміну обладнання, у строк не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту 

прийняття рішення. Також Клієнт може дізнатися стан своєї заяви за місцезнаходженням 

магазина, де був придбаний Товар або за номером гарячої лінії 0 (800) 30 13 13. 

2.14. У разі прийняття рішення про заміну Товару, Сервіс-провайдер підбирає та пропонує 

Клієнту інший Товар/Товари, наявний в Магазині та який відповідає вимогам п.1.1.3 Договору. 

Підібрати Товар/Товари також має право Клієнт виходячи зі своїх власних потреб. 

2.15.   Після узгодження з Клієнтом переліку, виду Товару (-ів), що будуть надані на заміну,  

Сервіс-провайдер повідомляє Клієнта про дату, час та місце отримання Товару  на заміну. Між 

Сторонами підписується Акт приймання-передачі нового Товару (Додаток № 4 до Договору). 

Обов’язковою умовою для отримання Товару є надання Клієнтом паспорта чи іншого, 

визначеного законодавством документа, що посвідчує особу та ідентифікаційного коду для 

проведення ідентифікації особи. 

2.16.   Заміна Товару відбувається в строк 21 (двадцять один) календарний день з дня 

прийняття рішення про заміну Товару (складення Висновку). У випадку, коли надання Послуг у 

зазначений термін є неможливим через відсутність Товару або його аналогів за ціною та 

функціональними характеристиками, термін надання Послуг може бути продовжений Сервіс-

провайдером із обов’язковим повідомленням про це Клієнта. У разі незгоди Клієнта на 

подовження строку надання Послуг, Клієнт має право відмовитися від отримання Послуг за 

даним Договором, про що він складає відповідну письмову заяву. В такому разі, Сервіс-

провайдер звільняється від виконання своїх зобов’язань за цим Договором. 

2.17.     Після підписання Акту приймання-передачі нового Товару між Сторонами, 

обов’язки Сервіс-провайдера за даним договором є виконаними у повному обсязі. 

2.18. Усі претензії та вимоги щодо надання Послуг направляються Клієнтом на поштову 

адресу Сервіс-провайдера, вказану у даному Договорі. 

 

3.  ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

3.1.  Ціна Послуг Сервіс-провайдера за даним Договором визначається пропорційно 

вартості придбаного Клієнтом Товару в Магазині згідно Додатку № 1. 

3.2.  Послуги Сервіс-провайдера оплачується Клієнтом в Магазині при придбанні Товару.  

3.3.  Даний Договір набуває чинності та вважається укладеним після оплати Клієнтом ціни 

Послуг та підписанні Договору. 

3.4.  Оплата Послуг Сервіс-провайдера за даним Договором здійснюється у національній 
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валюті України – гривні. 

4.    ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 

4.1.    У разі ненадходження заяви від Клієнта про заміну Товару протягом 61 календарного 

дня з моменту укладення Договором, Договір вважається припиненим з 00 годин 00 хвилин 62-

го дня від дати укладення Договору.  

У разі надходження від Клієнта заяви про заміну Товару на протязі 61 календарного дня 

(включно) з моменту набрання чинності Договору, Договір припиняється, а Сторони 

звільняються від виконання своїх обов’язків за Договором після підписанні Акта приймання-

передачі нового Товару у випадку його заміни або з моменту отримання Клієнтом Висновку про 

відмову в проведенні заміни Товару. 

  4.2.  Протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту набрання чинності Договором, 

Клієнт може відмовитися від Договору в односторонньому порядку. Така одностороння відмова 

Клієнта можлива виключно у випадку, якщо Послуги фактично не були надані Сервіс-

провайдером протягом вказаного строку. У випадку такої односторонньої відмови, Клієнт має 

право на повернення 100% ціни Послуги Сервіс-провайдера, сплаченої за Договором. 

4.3 Після закінчення терміну дії Договору, визначеного п.4.1, Договір вважаться 

припиненим, а зобов’язання між Сторонами виконаними в повному обсязі. 

  

5.    ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

5.1.  Цей Договір підлягає регулюванню та тлумачиться відповідно до чинного 

законодавства України. 

5.2.  Будь-які спори та розбіжності, що прямо або опосередковано стосуються чи 

випливають з цього Договору, Сторони можуть вирішувати шляхом переговорів. 

5.3.   Будь-який спір, що виникає відносно цього Договору та/або у зв’язку з ним, і не може 

бути вирішений Сторонами шляхом переговорів, підлягає передачі на розгляд і остаточне 

вирішення до органів судової влади України у порядку підсудності, встановленої чинним 

законодавством України. 

 

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ) 

6.1.  Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання 

зобов'язань за цим Договором, якщо вказане невиконання є наслідком обставин непереборної 

сили чи випадку, які перебували поза волею і контролем Сторін (пожежа, стихійне лихо, епідемії, 

війни, військові операції будь-якого характеру, блокади, страйк тощо) (далі – форс-мажорні 

обставини). 

6.2.  Якщо вищевказані обставини тривають більше тридцяти календарних днів, кожна із 

Сторін вправі припинити подальше виконання своїх зобов'язань по цьому Договору. 

6.3.  Сторона, для якої наступили форс-мажорні обставини, зобов'язана письмово протягом 

3-х (трьох) робочих днів з моменту настання цих обставин повідомити іншу Сторону про це, 

вказавши орієнтовний термін (строк) дії і закінчення форс-мажорних обставин, а також вжити 

заходів для зменшення збитків другої Сторони. 

6.4.  Належним доказом наявності форс-мажорних обставин є довідка Торгово-промислової 

палати України. 

 

7.  ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

7.1. Цей Договір розповсюджує свою дію тільки на територію України. 

7.2.  Умови Договору визначаються Сервіс-провайдером самостійно у відповідності до 

вимог чинного законодавства України. Умови Договору можуть бути змінені Сервіс-

провайдером. Проте відносно кожного Клієнта діє та редакція Договору, яка була чинною на дату 

укладання цього Договору і така редакція Договору залишається чинною до спливу строку дії 

Договору. 

7.4.   Клієнт підтверджує, що він до укладення цього Договору ознайомився та згоден з 

усіма його умовами та свідомо без будь-якого примусу уклав цей Договір. 
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7.5.   Клієнт надає згоду на здійснення обробки його персональних даних, які надаються 

Сервіс-провайдеру згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних». 

7.6.  Клієнт зобов’язується направляти всі свої вимоги та претензії щодо надання Послуг 

виключно Сервіс-провайдеру або за місцезнаходженням Магазину, де був придбаний Товар. 

 

8.   ДОДАТКИ 

8.1.   До даного договору додаються наступні додатки, що є його невід’ємними частинами: 

8.1.1.Додаток №1 «Найменування Товару, ціни та термін надання послуг Сервіс-

провайдера»; 

8.1.2.Додаток №2 «Зразок заяви на діагностику та заміну Товара»; 

8.1.3.Додаток №3 «Зразок Акту приймання-передачі Товара на діагностику»; 

8.1.4 Додаток №4 «Зразок Акту приймання-передачі нового Товару; 
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Додаток №1 до ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ 

 «ТЕХНО +» (ЗАХИСТ 61 ДЕНЬ) 

 

Найменування Товару, вартість та термін надання послуг Сервіс-провайдером: 

 

Найменування 

товару 
Вартiсть товару, 

грн. 

Вартiсть 

Послуг, грн. 

Строк дiї 

Послуги 

Будь-який 

товар, окрім 

аксесуарів та 

послуг 

0-499 99 

61 календарний 

день 

500-999 169 

1000-1499 299 

1500-1999 329 

2000-2499 399 

2500-2999 429 

3000-3499 499 

3500-3999 529 

4000-4499 599 

4500-4999 629 

5000-5999 749 

6000-7999 899 

 8000-9999 999  

 10000-12499 1499  

 12500-14999 1799  

 15000 і більше 1999  

 

 

  



6 

 
Додаток №2 до ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ 

 «ТЕХНО +» (ЗАХИСТ 61 ДЕНЬ) 

 
______________________________________________ 

Найменування Сервіс-провайдера 

 

_______________________________________________ 
Адреса магазину 

 

_______________________________________________ 

 

________________________________________________ 
П.І.П. Клієнта, адреса 

 
     ________________________________________________ 
       моб. телефон 

     ________________________________________________ 

електронна пошта 

 

ЗАЯВА 

Прошу прийняти на діагностику та провести заміну Товару__________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________,що 

був придбаний  «____»____________________20____р. на інший/на аналогічний Товар, 

відповідно до умов ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ «ТЕХНО +» 

(ЗАХИСТ 61 ДЕНЬ), з числа наявних у Сервіс-провайдера, у зв’язку з 

_________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
                                                              (характер недоліків, що заявлені Клієнтом) 

 

Додаток: 
1. Розрахунковий документ 

2. _____________________ 

3. _____________________ 

4. _____________________ 

 
«_____»_________________20___р.    _______________________________ 
         підпис Клієнта 

 

 

 

 

 

 

  



7 

 

Додаток №3 до ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ 

 «ТЕХНО +» (ЗАХИСТ 61 ДЕНЬ) 

 

АКТ 

приймання-передачі Товару на діагностику 

м.___________________     «   »_________________20____р. 

 

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ 

_____________________________________________(далі – «Сервіс-провайдер») з однієї 

сторони, та 

__________________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ (далі – «Клієнт»), з іншої 

сторони, які надалі при спільному згадуванні іменуються – «Сторони», а кожен окремо –

«Сторона», на виконання умов ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ «ТЕХНО 

+» (ЗАХИСТ 61 ДЕНЬ) уклали цей Акт приймання-передачі (далі – «Акт») про наступне: 
1. За цим Актом Клієнт передає, а Сервіс-провайдер приймає Товар  

 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                (марка, модель, серійний номер) 

__________________________________________________________________________________

__ 
для проведення діагностики та визначення можливості заміни Товару на інший або відмови у наданні 

іншого Товару в порядку та у строки, встановлені в ПУБЛІЧНОМУ ДОГОВОРІ ПРО НАДАННЯ 

ПОСЛУГ «ТЕХНО +» (ЗАХИСТ 61 ДЕНЬ). 

2. Даний Акт складений в двох екземплярах рівної юридичної сили – по одному для кожної зі Сторін 

 

ПРИЙНЯВ: 

Сервіс-провайдер 

ПЕРЕДАВ: 

Клієнт 
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Додаток №4 до ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ 

 «ТЕХНО +» (ЗАХИСТ 61 ДЕНЬ) 

 

АКТ 

приймання-передачі нового Товару 

 

м.___________________     «   »_________________20____р. 

 

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ 

_____________________________________________(далі – «Сервіс-провайдер») з однієї 

сторони, та 

__________________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ (далі – «Клієнт»), з іншої 

сторони, які надалі при спільному згадуванні іменуються – «Сторони», а кожен окремо –

«Сторона», на виконання умов ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ «ТЕХНО 

+» (ЗАХИСТ 61 ДЕНЬ) уклали цей Акт приймання-передачі (далі – «Акт») про наступне: 
3. За цим Актом Сервіс-провайдер передає Товар, а Клієнт приймає Товар  

 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                (марка, модель, серійний номер) 

__________________________________________________________________________________

__ 
замістьТовару________________________________________________________________________ 
                                                                                (марка, модель, серійний номер) 

 

____________________________________________________________________________________, що 

був переданий Сервіс-провайдеру для заміни відповідно до Договору про надання послуг «Техно+». 

4. Право власності на замінений Товар виникає у Клієнта з моменту підписання даного Акту. 

5. Сторони підтверджують, що ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ «ТЕХНО +» 

(ЗАХИСТ 61 ДЕНЬ) виконаний в повному обсязі, Сторони жодних претензій один до одного не мають. 

6. Даний Акт складений в двох екземплярах рівної юридичної сили – по одному для кожної зі Сторін 

 

ПЕРЕДАВ: 

(Сервіс-провайдер) 

ПРИЙНЯВ: 

(Клієнт) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


