ДОГОВІР № 01/04
від 23 грудня 2016 року
Підприємець Погайдак Р.Г., надалі «Підрядник», що діє згідно свідоцтва про державну
реєстрацію серія В02 № 695633 від 17.06.2007 р. н.к. 2938602830, з однієї сторони, та
__________________________ надалі «Замовник», з другої сторони, уклали договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ УГОДИ
Предметом угоди є доручення, з однієї сторони, та обов’язки – з іншої, щодо виготовлення
дивану та 2 крісел (нерозкладних) (див. додаток) надалі виробу, згідно креслень та проекту,
виготовлених Підрядником, узгоджених та затверджених Замовником.
ІІ. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН
Замовник має право:
2.1. Виступати із своїми пропозиціями та побажаннями щодо виготовлення виробу.
2.2. Вносити зміни до проекту виробу не пізніше 3 (трьох) діб з часу підписання угоди в
письмовій формі та за особистої присутності Підрядника. Телефонні та усні домовленості щодо
змін не мають сили, оскільки можуть призвести до помилок. Внесені з порушенням правил зміни
виконуються за рахунок Замовника.
2.3. Робити замовлення до закінчення ремонтних робіт у вказаному приміщенні, та тільки
після їх закінчення повинен викликати Підрядника для виконання контрольних замірів.
2.4. Самостійно доставляти Підряднику матеріали та комплектуючі виробу протягом 3
(трьох) днів з моменту підписання угоди.
ІІІ. ІНШІ УМОВИ
3.1. Підрядник не несе відповідальності за змінені габаритні розміри приміщень, а також
побутової техніки, сантехнічних вузлів, тощо, та які будуть вмонтовані у виріб згідно
пояснювальної записки ( специфікації ), що додається до угоди.
3.2. Гарантійний термін експлуатації виробу 1 рік з дати виготовлення.
Протягом гарантійного терміну Підрядник зобов’язується безкоштовно виправляти виробничі
дефекти, виявлені Замовником. Гарантійному обслуговуванню не підлягають пошкодження, які
виникли з вини Замовника чи неправильної експлуатації виробу.
3.3. Підрядник не усуває дефекти приміщень, де буде монтуватися виріб (кривизну стін,
підлоги, стелі), не підключає освітлення, не займається підключенням сантехніки та побутової
техніки.
ІV. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ СТОРІН
4.1. Початком виготовлення виробу вважається момент підписання угоди та внесення
Замовником авансу.
4.2. У випадку відсутності у Замовника можливості оплатити повну вартість виробу,
протягом місяця, за згодою обох сторін даного договору, аванс і виріб переходять власність
Підрядника як частинна компенсація за витрати, понесені при виконанні робіт.
4.3. Загальна сума договору _________ грн.
4.4. Сума внесеного авансу ___________ грн.
4.4. Повна оплата за виріб здійснюється після його виготовлення, перед виконанням монтажних
робіт (за мінусом вартості доставки та вартості монтажу) в національній валюті України.
V.ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ
5.1. Угода набирає чинності з моменту підписання і припиняє свою дію після закінчення
гарантійного терміну.
«Замовник»
________________________
________________________
________________________
________________________
__________________________
________________
( підпис )

РЕКВІЗИТИ СТОРІН
«Підрядник»
м. Тернопіль
вул. Героїв Крут 2,71
«Меблевий кРай»
ПП Погайдак Р.Г.
____________________
____________________
( підпис )

