
1.	 Предмет	договору
1.1.	Продавець	 поставляє	 Покупцеві	 парфумерні,	 косметичні	 і	

туалетні	 засоби,	 супутні	 товари,	 рекламні	 матеріали	 і	 послуги,	
а	 також	 інші	 товари	 народного	 споживання,	 іменовані	 надалі	
«Товар».	

2.	 Замовлення	товарів,	ціни	і	порядок	проведення	розрахунків
2.1.	Склад	 замовлення	 визначається	 Покупцем	 і	 передається	

Продавцеві	 телефоном,	 факсом,	 електронною	 поштою	 або	
особисто	–	в	офісі	Продавця.

2.2.	Товар	 поставляється	 окремими	 партіями,	 відповідно	 до	
замовлень	 Покупця.	 На	 кожну	 партію	 товару	 виписується	
накладна	у	двох	екземплярах,	–	по	одному	для	кожної	з	сторін.	

2.3.	Ціни	 на	 Товар	 встановлюються	 Продавцем	 і	 вказуються	 в	
прейскуранті.

2.4.	Продавець	 формує	 рахунок-фактуру	 і	 направляє	 її	 Покупцю	 
(або,	за	узгодженням,	повідомляє	вартість	замовлення).

2.5.	Розрахунки	 між	 сторонами	 здійснюються	 шляхом	 переказу	
коштів	 на	 банківський	 рахунок	 Продавця.	 Умови	 поставки	 –	
100%	передоплата.

3.	 Поставка	товару
3.1.	Відправлення	 Товару	 здійснюється	 Продавцем	 не	 пізніше	

2-х	 робочих	 днів	 з	 моменту	 надходження	 оплати	 на	 рахунок	
Продавця,	якщо	інше	не	узгоджене	заздалегідь.

3.2.	Датою	 поставки	 вважається	 дата	 передачі	 товару	 експедитору	
(кур'єрській	 службі,	 перевізникові),	 або	 дата	 підписання	
накладної	Покупцем,	якщо	товар	одержується	особисто.	

4.	 Право	власності
4.1.	Продавець	 підтверджує,	що	 Товар,	що	 поставляється	 за	 даним	

договором,	належить	Продавцеві	на	праві	власності.	
4.2.	Перехід	 права	 власності	 від	Продавця	до	Покупця	 відбувається	

в	 момент	 передачі	 товару	 компанії-експедитору	 (кур'єрові,	
перевізнику)	 для	 передачі	 Покупцю,	 або	 підписання	 накладної	
Покупцем	при	одержанні	Товару	особисто.

5.	 Якість	і	претензії
5.1.	Постачальник	 запевнює,	 що	 товар	 матиме	 однакову	 якість,	 що	

відповідає	чинному	стандарту	компанії	Виробника.
5.2.	Якщо	 Товар	 матиме	 будь-які	 дефекти,	 то	 Продавець	

зобов'язаний	 за	 свій	 рахунок	 замінити	 дефектну	 продукцію,	
або,	 за	 узгодженням	 з	 Покупцем‚	 врахувати	 суму	 претензії	 при	
наступній	поставці.	

5.3.	Претензії	 можуть	 бути	 заявлені	 щодо	 якості,	 кількості	 і	
строків	 поставки.	 Звернення	 щодо	 повернення	 або	 заміни	
товару	 приймаються	 протягом	 14	 днів	 з	 моменту	 отримання	
замовлення.

6.	 Тривалість	дії	договору	і	його	розірвання
6.1.	Даний	 договір	 набуває	 чинності	 з	 моменту	 його	 підписання	 і	 є	

дійсним	протягом	невизначеного	часу	до	заяви	однією	зі	сторін	
про	його	розірвання.

7.	 Інші	умови
7.1.	У	 випадку	 виникнення	 суперечливих	 ситуацій	 Сторони	

розглядають	їх	відповідно	до	чинного	законодавства	України.
7.2.	Обов'язковою	 умовою	 розірвання	 контракту	 є	 здійснення	

взаєморозрахунків	між	Сторонами.
7.3.	Даний	 Контракт	 складений	 у	 двох	 екземплярах,	 що	 мають	

однакову	юридичну	чинність,	українською	мовою‚	по	одному	для	
кожної	зі	сторін.

Договір	купівлі	–	продажу
	Місце	підписання

	«										»																																			2017р.

ТОВ	«ЛР	Хелс	енд	бьюті	сістемс»,	м.	Київ,	Україна,	іменоване	надалі	«Продавець»,	в	особі	директора,	 
Пономаренка	Євгена	Володимировича,	що	діє	на	підставі	Статуту,	з	одного	боку,	і	громадянин
	 ,	іменований	надалі	«Покупець»,	
з	іншого	боку,	уклали	даний	договір	про	нижченаведене:

Білий	примірник	-	офіс	 Блакитний	примірник	-	Заявник
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8.			Юридичні	адреси,	банківські	реквізити	і	підписи	сторін

Покупець:		 Продавець:	
ПІБ:		 ТОВ	«ЛР	Хелс	енд	бьюті	сістемс»
		 01103,	м.	Київ,	вул.	Драгомирова,	4,	н.п.123
	 ЄДРПОУ	31567148
		 р/р	26008146492	у	ВАТ	«Райффайзен	Банк	Аваль»,
Ідентифікаційний	код:		 МФО	380805

Від	Покупця:	 Від	Продавця:

																																							/																																																																		/	 Директор																																																										/Пономаренко	Є.В./	
Підпис																																ПІБ	 																																					Підпис,				МП	
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