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ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА) 

ЩОДО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ 
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГИ ПРОКАТУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ 

  
Дана  публічна  пропозиція  (надалі - оферта)  є  пропозицією Товариства з 

обмеженою відповідальністю «АДРЕНАЛІН ДРАЙВ» (код в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - 43293322, 
яке у відповідності до законодавства України зареєстроване за адресою: 01024, місто 
Київ, вулиця Круглоуніверситетська, будинок 7, офіс 29, в особі Директора Вітковського 
Дениса Станіславовича, що діє на підставі Статуту), до необмеженого кола фізичних 
осіб, які мають повну цивільну дієздатність та бажають отримати послугу з прокату 
Транспортного засобу, про укладення Договору про надання послуги прокату 
Транспортного засобу (далі – «Договір»), відповідно до положень статей 633, 634, 641, 
787-791 Цивільного кодексу України, в порядку та на умовах, зазначених нижче. 

 
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ДОГОВОРІ 
 
«Виконавець» - Товариство з обмеженою відповідальністю «АДРЕНАЛІН 

ДРАЙВ», яке надає Замовникові послуги прокату Транспортного засобу на підставі та у 
відповідності до умов цього Договору. 

 
«Сайт Виконавця»  -  веб-сайт  Виконавця  розміщено в інтернет-мережі за 

посиланням (адресою): https://www.a-drive.com.ua. 
 
«Замовник» - особа, яка уклала цей Договір з метою отримання послуги прокату 

Транспортного засобу в порядку та на умовах, визначених в цьому Договорі. Замовником 
також є особа, яка укладає цей Договір на підставі чинного Подарункового сертифікату 
шляхом його використання (пред’явлення Виконавцю). Особа Замовника зазначається у 
Заяві про приєднання. 

 
«Договір» - публічний договір про надання послуги прокату Транспортного засобу, 

на підставі якого Виконавець надає Замовнику Послугу. Договір складається із цього 
Договору про надання послуги прокату Транспортного засобу, Тарифів вартості послуги 
прокату Транспортного засобу та Заяви про приєднання до Договору про надання послуги 
прокату Транспортного засобу, яка є його невід’ємною частиною. Договір укладається на 
умовах приєднання Замовником 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. Цей Договір не є договором оренди 
(найму) транспортного засобу. 

 
«Заява про приєднання» - Заява, яка є невід’ємною частиною цього Договору, 

підписується Замовником після ознайомлення з умовами цього Договору та свідчить про 
беззаперечне їх погодження та прийняття (без зауважень). Договір є укладеним з моменту 
підписання Замовником Заяви про приєднання. 

 
«Тарифи» - затверджений наказом Директора ТОВ «АДРЕНАЛІН ДРАЙВ» 

документ під назвою «Тарифи вартості послуги прокату Транспортного засобу», який 
визначає вартість кожної з послуг за цим Договором.  

  
«Послуга» - надання Виконавцем Замовникові послуги прокату Транспортного 

засобу на умовах та в порядку, визначених цим Договором. Послуга надається з метою 
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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 прокату конкретного Транспортного засобу; придбання Подарункового 
сертифікату; отримання консультаційно-інформаційних відомостей стосовно 
характеристик Транспортного засобу, порядку та умов надання Послуги; керування 
Транспортним засобом особисто або за допомогою (участі) Водія (представника 
Виконавця), в залежності від виду обраної та сплаченої Послуги згідно Тарифу. 

 
«Транспортний засіб» - автомобілі, які належать Виконавцеві на праві власності 

або орендного користування та надаються Замовникові для отримання Послуги в порядку 
та на умовах, визначених цим Договором. 

 
«Водій» - уповноважена особа Виконавця, яка безпосередньо керує Транспортним 

засобом в разі обрання зазначеної Послуги згідно Заяви про приєднання або 
Подарункового сертифікату. 

 
«Місце укладення Договору» - Договір укладається за місцезнаходженням 

Виконавця, визначеним у Заяві про приєднання. 
 
«Акт приймання-передання Транспортного засобу» - Акт, який підписується 

сторонами та засвідчує факт передання Виконавцем Замовникові Транспортного засобу 
для надання-отримання Послуги. Замовник не може посилатись на ненадання йому 
Транспортного засобу Виконавцем після підписання Акту приймання-передання 
Транспортного засобу. 

 
«Акт повернення Транспортного засобу» - Акт, який підписується сторонами та 

засвідчує факт повернення Виконавцем Замовникові Транспортного засобу після 
отримання Послуги. 

 
«Дорожньо-транспортна пригода» - завдання шкоди Транспортному засобу або 

будь-яким іншим транспортним засобам, майну Виконавця або будь-яких інших осіб, 
установ, підприємств, організацій, органів, а також життю та здоров’ю Замовника, 
уповноваженої особи Виконавця, будь-яким іншим особам. 

Дорожньо-транспортна пригода є такою, що сталась з вини Замовника, в разі 
перебування Замовника за кермом Транспортного засобу під час її настання та 
встановлення судом або іншим уповноваженим органом вини Замовника як водія 
Транспортного засобу в її настанні. Дорожньо-транспортна пригода є такою, що сталася з 
вини Замовника, в разі перешкоджання ним Водієві у керуванні Транспортним засобом 
шляхом вчинення дій, які стали причиною настання цієї пригоди.  

 
«Подарунковий сертифікат» - попередньо придбаний згідно Тарифів будь-якою 

особою сертифікат, який надає право його безпосередньому пред’явнику укласти цей 
Договір та згідно умов даного Договору отримати зазначену у сертифікаті Послугу. 
Подарунковий сертифікат може бути переданий іншій особі. При цьому, Послуга 
надається безпосередньо особі, яка може бути Замовником за даним Договором. Наявність 
Подарункового сертифікату є виключно підтвердженням попередньої оплати зазначеної у 
ньому Послуги. 
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2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
 
2.1. У відповідності до умов цього Договору, Виконавець надає, а Замовник 

оплачує та приймає послугу із прокату Транспортного засобу в порядку, на строк та на 
умовах, визначених цим Договором. 

 
2.2. Послуга надається Замовникові на підставі укладеного Договору, який 

складається із трьох невід’ємних документів: цього Договору, Тарифів вартості послуги 
прокату Транспортного засобу та Заяви про приєднання.  

 
Договір є укладеним з моменту підписання Виконавцем Заяви про приєднання. 
 
Підписання Замовником Заяви про приєднання підтверджує прийняття пропозиції 

(оферти) Виконавця в повному обсязі і згоду Замовника з усіма умовами надання Послуги 
на запропонованих умовах (акцепт). 

 
Акцепт оферти має юридичну силу відповідно до Цивільного кодексу України і є 

підставою виникнення зобов’язань Замовника та Виконавця за цим Договором. 
 
Вказаний Договір також укладається у випадку надання Замовником чинного 

Подарункового сертифікату, за яким його пред’явник має право отримати Послугу згідно 
цього Договору, попередньо оплачений як Замовником безпосередньо так і іншою 
особою, ніж Замовник. Володілець Подарункового сертифікату, пред’явленого 
Виконавцю, набуває прав і обов’язків Замовника за цим Договором після підписання ним 
Заяви про приєднання. 

 
2.3. Виконавець надає Замовникові Послугу за умови відсутності підстав для 

відмови у її наданні, визначених положеннями цього Договору та вимогами чинного 
законодавства України. 

 
2.4. Виконавець надає Замовникові Послугу для задоволення його власної потреби 

у здійсненні поїздки Транспортним засобом Виконавця, без права передання 
Транспортного засобу іншим особам.  

 
2.5. Прокат Транспортного засобу здійснюється за маршрутом, попередньо 

погодженим Сторонами в Заяві про приєднання. 
 
2.6. Послуга з прокату Транспортного засобу, в залежності від виду обраної та 

сплаченої Послуги згідно Тарифу, надається шляхом: 
 
2.6.1. керування Замовником Транспортним засобом особисто (на водійському 

сидінні), у випадку досягнення ним 21-го року та одночасної наявності водійського стажу 
більш як 2-а роки; 

 
2.6.2. перебування Замовника, який досяг 18-ти років, на пасажирському сидінні 

(кріслі) Транспортного засобу. 
 
2.7. Якісні та кількісні характеристики Транспортного засобу, його колір, модель, 

марка, правила користування Транспортним засобом та інші умови визначаються у Заяві 
про приєднання. 
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3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГИ 
 

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 

Замовником попередньої оплати вартості Послуги у повному обсязі.  
 
3.3. Послуга надається після попереднього її бронювання шляхом звернення до 

Виконавця та узгодження останнім дати, часу та місця прокату конкретного 
Транспортного засобу. 

 
3.4. В разі наявності у Замовника Подарункового сертифікату, Виконавець приймає 

його оригінал, перевіряє чинність і стан здійснюваної оплати за ним та укладає цей 
Договір із особою, якою його було пред’явлено. Оригінал Подарункового сертифікату 
залишається у Виконавця. 

 
Подарунковий сертифікат може бути придбано будь-якою особою та передано для 

використання іншій особі. Строк дії Подарункового сертифікату з моменту його 
придбання складає 6 (шість) місяців. Дію Подарункового сертифіката не може бути 
подовжено або призупинено. Вартість його придбання визначається у затверджених 
Виконавцем Тарифах, які є невід’ємною частиною цього Договору.  

 
Закінчення строку дії сертифікату є підставою для відмови в наданні сплаченої за 

ним Послуги. Подарунковий сертифікат не підлягає обміну на інший, в тому числі на 
грошові кошти, сплачені за його придбання, або поверненню. 

 
У випадках, якщо за умов попереднього бронювання Послугу не було надано 

вчасно з вини Виконавця (наприклад, перебування на момент бронювання обраного 
Замовником Транспортного засобу на сервісному обслуговуванні, ремонті тощо) і строк 
дії Подарункового сертифікату закінчився, Виконавець за своїм рішенням може надати 
новий сертифікат із зазначенням строку дії, який враховуватиме строк протягом якого 
Транспортний засіб не міг бути наданий в прокат за цим Договором (такий строк може 
бути менший 6-ти місяців). 

 
За обставин відсутності у Виконавця можливості надати Послугу з прокату 

Транспортного засобу, обраного Замовником на підставі придбаного ним Подарункового 
сертифікату, Виконавець пропонує Замовнику обрати інший аналогічний за своїми 
характеристиками Транспортний засіб, з чим Замовник погоджується шляхом підписання 
Заяви про приєднання, або за заявою останнього повертає раніше сплачені кошти. 

 
3.5. Для укладення Договору Замовник зобов’язаний надати Виконавцеві для 

ознайомлення оригінали наступних документів: 
 
 - паспорт громадянина України Замовника у вигляді книжечки (зразка 1993 року), 

в якому міститься відмітка про зареєстроване місце проживання Замовника або паспорт 
громадянина України у формі картки (зразка 2015 року), разом із витягом чи довідкою до 
такого паспорту, в якому зазначено зареєстроване місце проживання; 

 
- довідку про присвоєння Замовнику реєстраційного номеру облікової картки 

платника податків; 
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-  водійське посвідчення Замовника із відкритою категорією «B», виданого в 
Україні (у випадку обрання Послуги згідно пп. 2.6.1. Договору); 

 
- оригінал Подарункового сертифікату, якщо Послуга вже була оплачена 

попередньо. 
 
Копії вищезазначених документів Замовник засвідчує своїм підписом та надає 

Виконавцеві для долучення до Заяви про приєднання. 
 
3.6. Прокат Транспортного засобу здійснюється виключно за запропонованими 

Виконавцем на вибір маршрутами, відомості про які зазначено на Сайті Виконавця. 
 
Замовник вправі самостійно обрати маршрут прокату, серед запропонованих 

варіантів, згідно обраного ним Тарифу. Відомості про обраний Замовником конкретний 
маршрут зазначаються в Заяві про приєднання. 

 
 Підписанням Заяви про приєднання Замовник підтверджує, що він ознайомлений 

із маршрутом, якого зобов’язаний дотримуватись відповідно до умов цього Договору. 
 
В разі надання Послуги на підставі Подарункового сертифікату, Послуга з прокату 

надається згідно Тарифу, зазначеного у такому сертифікаті. 
 
3.7. При обранні Послуги самостійного керування Транспортним засобом, в 

порядку передбаченому пп. 2.6.1. Договору, Послуга надається у присутності 
уповноваженої особи Виконавця, який при цьому перебуває на пасажирському сидінні 
(кріслі) цього Транспортного засобу. 

 
У випадку обрання Послуги згідно пп. 2.6.2. Договору, яка передбачає перебування 

Замовника на пасажирському сидінні (кріслі) такого Транспортного засобу, безпосереднє 
керування Транспортним засобом здійснюється Водієм (представником Виконавця). 

 
3.8. Транспортний засіб передається Виконавцем Замовникові на підставі Акту 

приймання-передання Транспортного засобу, а повертається – на підставі Акту 
повернення Транспортного засобу. Наведені Акти складаються за формою, передбаченою 
Додатками 1, 2 до Договору. 

  
При переданні та поверненні Транспортного засобу Сторони оглядають його на 

предмет комплектності, відсутності пошкоджень, задовільного технічного стану, 
наявності пального для здійснення поїздки тощо та підписують відповідний Акт. 
Зауваження щодо незадовільного стану Транспортного засобу вносяться Сторонами до 
відповідного Акту. 

 
У випадку відмови Замовника від підписання Акту із зауваженнями Виконавця 

(його представника), останній робить відмітку про це у Акті в присутності двох осіб, які 
також ставлять свій підпис на підтвердження зазначених Виконавцем пошкоджень 
Транспортного засобу. Замовник погоджується, що такий Акт є належним доказом 
завдання ним шкоди Транспортного засобу та є підставою для беззаперечного 
відшкодування ним завданих збитків. 

 
3.9. Транспортний засіб надається Замовником Виконавцеві в прокат на строк, 

необхідний для проїзду по маршруту, погодженому Сторонами у Заяві про приєднання. 
Відомості про наявні маршрути зазначаються на Сайті Виконавця. 
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3.10. У наданні Послуги може бути відмовлено Замовником у зв’язку із наступним: 
 
3.10.1. Замовником порушено будь-яку з умов, визначену цим Договором, або 

Заяву про приєднання підписано із зауваженнями, застереженнями або коригуваннями 
відносно змісту цього Договору; 

 
3.10.2. Замовник не досяг 21-го року або йому виповнилось більш як 65 років, якщо 

обрано Послугу із безпосереднім керуванням Транспортним засобом Замовником згідно 
пп. 2.6.1.; 

 
3.10.3. Водійський стаж Замовника складає менше 2-ох років, якщо обрано Послугу 

із безпосереднім керуванням Транспортним засобом Замовником згідно пп. 2.6.1.; 
 
3.10.4. Замовником не надано Виконавцеві оригінали для огляду або не засвідчено 

своїм підписом копії будь-якого із документів, визначених у п. 3.5. Договору або існують 
обґрунтовані сумніви в достовірності наданих документів; 

 
3.10.5. Замовником не було попередньо заброньовано Послугу у відповідності до 

вимог цього Договору; 
 
3.10.6. Замовник перебуває у стані алкогольного, наркотичного, психотропного 

сп’яніння або в будь-якому іншому стані, який викликає у Виконавця обґрунтовані 
сумніви у можливості отримання Замовником Послуги; 

 
3.10.7. відмови Замовника скористатись послугами Водія Виконавця у випадку, 

передбаченому у пп. 4.2.11. цього Договору; 
 
3.10.8. Замовником пропущено попередньо заброньовану дату та/або час 

отримання Послуги;  
 
3.10.9. нездійснення Замовником попередньої повної оплати Послуги; 
 
3.10.10. відсутності у Виконавця технічної можливості надати Замовнику бажаний 

Транспортний засіб; 
 
3.10.11. в разі несприятливих погодних умов або різкого їх погіршення (сильний 

дощ, град, туман, сніг, ожеледиця тощо); 
 
3.10.12. існування інших причин, які підвищують ризик завдання шкоди здоров’ю 

фізичних осіб, Транспортному засобу чи майну інших осіб; 
 
3.10.13. наявність у Замовника заборгованості перед Виконавцем за раніше надані 

Послуги, нараховані штрафні санкції та/або невідшкодовані збитки, завдані внаслідок 
порушення умов цього Договору. 

 
3.11. У випадку настання обставин, визначених пп. 3.10.4., 3.10.5., 3.10.10. - 3.10.12. 

цього Договору, Виконавець узгоджує із Замовником нову дату надання Послуги. При 
цьому, за умов надання Послуги на підставі Подарункового сертифікату, Послуга 
надається в межах строку його дії. 
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За обставин, визначених в пп. 3.10.2., 3.10.3. цього Договору, Замовник вправі 
скористатись послугою Водія Виконавця. 

 
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

 
4.1. Права Замовника: 
 
4.1.1. 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. 

 
4.1.2. Отримати від Виконавця повну, достовірну, доступну, своєчасну інформацію 

про умови надання Послуги та правила експлуатації Транспортного засобу. 
 
4.1.3. Обрати  Транспортний засіб та Тариф для отримання бажаної Послуги з-

поміж запропонованих Виконавцем. У випадку отримання Послуги на підставі 
Подарункового сертифікату, Замовник отримує Послугу у відповідності до умов, 
визначених таким сертифікатом. Володілець сертифікату, за умов попереднього 
погодження із Виконавцем, може отримати іншу Послугу, ніж зазначену в сертифікаті, за 
умов сплати різниці в її вартості. 

 
4.1.4. Відмовитись від отримання Послуги до початку її надання, але не пізніше, 

ніж за 1 (один) робочий день до її надання та вимагати від Виконавця повернення 
оплачених коштів. 

 
4.1.5. Отримати  Послугу  прокату  Транспортного засобу в якості пасажира поруч 

із Водієм або керувати Транспортним засобом самостійно з урахуванням обмежень, 
встановленим цим Договором, Заявою про приєднання. 

 
4.1.6. Перенести дату отримання Послуги  шляхом попереднього отримання згоди 

Виконавця не пізніше, ніж за 1 (один) робочий день до запланованої дати надання 
Послуги. 

 
4.1.7. Користуватись будь-якими іншими правами, наданими йому чинним 

законодавством України. 
 
4.2. Обов’язки Замовника: 
 
4.2.1. Попередньо до підписання Заяви про приєднання ознайомитись в повному 

обсязі з усіма умовами цього Договору. 
 
4.2.2. Використовувати отриманий на підставі цього Договору Транспортний засіб 

з метою, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.  
 
4.2.3. Дотримуватись умов цього Договору та нести відповідальність за їх 

порушення. 
 
4.2.4. Оплатити Послугу у повному обсязі до моменту надання Транспортного 

засобу Виконавцем. 
 
4.2.5. Надати Виконавцеві всі документи, визначені в п. 3.5. цього Договору. 
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4.2.6. Не передавати керування Транспортним засобом третім особам, окрім Водія, 
та не здійснювати перевезення пасажирів та/або речей (великогабаритних), тварин тощо. 

 
4.2.7. Дбайливо ставитись до Транспортного засобу, не вживати в ньому їжу та 

напої, не палити всередині Транспортного засобу та не забруднювати його. 
 
4.2.8.  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; 

 
4.2.9. 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 Замовника, Водія, будь-яких інших 
осіб, пошкодження майна чи Транспортного засобу. 

 
4.2.10. 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. 

 
4.2.11. Отримати  Послугу  в  якості пасажира із обов’язковим залученням Водія у 

випадку, якщо водійський стаж Замовника від дати видачі водійського посвідчення 
складає менше 2 (двох) років та/або вік Замовника є меншим 21 (двадцяти одного) року 
або більшим 65 (шістдесяти п’яти) років. 

 
4.2.12. Перевірити стан Транспортного засобу до надання Послуги та повернути 

його у такому ж стані.  
 
4.2.13. Не передавати Транспортний засіб в заставу, не здавати в суборенду, не 

проводити розбір, а також забезпечити схоронність пломб на його окремих вузлах та 
агрегатах. 

 
4.2.14. Не намагатись самостійно полагодити Транспортний засіб у випадку його 

несправності під час отримання Послуги. В цьому випадку Замовник зобов’язаний 
негайно сповістити Виконавця про несправність та залишатись поруч із Транспортним 
засобом до прибуття Виконавця.  

 
4.2.15. 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 (Водієві), будь-яким іншим особам та/або порушенням 
Правил дорожнього руху; Дорожньо-транспортною пригодою, що сталась з вини 
Замовника. 

 
Розмір збитків та штрафних санкцій визначається Виконавцем у письмовій Вимозі, 

яка направляється Замовникові в порядку та на умовах, передбачених цим Договором.  
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4.3. Права Виконавця: 
 
4.3.1. Вимагати від Виконавця дотримання умов цього Договору. 
 
4.3.2. Відмовитись від Договору в односторонньому порядку у будь-який момент у 

випадку порушення Замовником умов цього Договору. Сплачена вартість Послуги у 
цьому випадку не повертається. 

 
4.3.3. Вносити зміни до Договору, повідомляючи про це Замовника шляхом 

розміщення нової редакції Договору на Сайті Виконавця. 
 
4.3.4. Отримувати своєчасну оплату за надання Послуги. 
 
4.3.5. В односторонньому порядку змінити маршрут, обраний Замовником, у 

зв’язку із погіршенням погодних умов. 
 
4.3.6. У випадку виходу з ладу Транспортного засобу, запропонувати Замовнику 

інший Транспортний засіб, що є аналогічним за своїми характеристиками до раніше 
обраного Замовником, або перенести дату надання Послуги та узгодити її із Замовником. 

 
4.3.7. Відмовитись від надання Послуги у випадках, передбачених цим Договором 

та положеннями чинного законодавства України. 
 
4.3.8. Користуватись будь-якими іншими правами, наданими йому чинним 

законодавством України, та які випливають з умов цього Договору. 
 
4.3.7. Вимагати від Замовника відшкодування збитків та виплати штрафних санкцій 

у випадку порушення умов цього Договору. 
  
 4.4. Обов’язки Виконавця:  
 
4.4.1. Дотримуватись умов цього Договору та надати Замовнику Послугу у порядку 

та на умовах, визначених у цьому Договорі. 
 
4.4.2. Не відмовляти Замовнику у наданні Послуги безпідставно. 
 
4.4.3. Надати Замовнику або особі, яка придбаває Подарунковий сертифікат, 

можливість обрати Транспортний засіб та схему маршруту для отримання Послуги за цим 
Договором. 

 
4.4.4. Надати Замовнику  повну,  достовірну,  зрозумілу  інформацію про Послугу, а 

також про правила експлуатації Транспортного засобу. 
 
4.4.5. Надати Замовнику безпечний та справний Транспортний засіб. 
 
5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ ПРОКАТУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ 
 
5.1. Вартість послуг за цим Договором визначається у відповідності до чинних на 

момент укладення Договору Тарифів, затверджених уповноваженою особою Виконавця. 
Погоджена Сторонами вартість Послуги зазначається у Заяві про приєднання. 

 
5.2. Послуга надається за умови здійснення її попередньої оплати у повному обсязі. 
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5.3. Оплата здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на рахунок 

Виконавця, зазначений у Заяві про приєднання або шляхом сплати готівкових коштів до 
прибуткової каси Виконавця. 

5.4. В разі попереднього замовлення Послуги на конкретну дату та час, Замовник 
здійснює передплату у повному обсязі. 

 
5.5. Вартість попередньо оплаченої Послуги, в тому числі згідно Подарункового 

сертифікату, не повертається Замовнику 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 Замовником порушення умов цього 
Договору до початку чи в момент надання Послуги. 

 
5.6. У випадку втрати, крадіжки, невикористання Подарункового сертифікату в 

обумовлений в ньому строк, відмови від попередньо погодженої з Виконавцем дати 
використання Подарункового сертифікату або нез’явлення у погоджену дату для надання 
Послуги на підставі Подарункового сертифікату, він не підлягає відновленню, а сплачені 
за його придбання грошові кошти не повертаються. 

 
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 Замовником, Виконавець має право 

достроково припинити дію цього Договору та вимагати відшкодування Замовником 
завданих усіх збитків та сплати штрафних санкцій. 

 
6.4. Замовник несе повну матеріальну відповідальність за шкоду, завдану 

Транспортному засобу та майну третіх осіб у випадку Дорожньо-транспортної пригоди. 
 
Замовник безумовно відшкодовує Виконавцеві передбачені цим Договором та 

положеннями чинного 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 Замовником права (судові витрати), а також 
упущена вигода за період перебування пошкодженого Замовником 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 Замовника через направлення йому відповідної 
письмової Вимоги, яка підлягає виконанню останнім негайно, але не пізніше 3 (трьох) 
днів від дати її направлення Виконавцем. 
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6.5. Відповідальність за завдання шкоди транспортним засобам, майну, життю та 
здоров’ю інших осіб під час самостійного керування Транспортним засобом несе 
Замовник. 

 
Належним відповідачем в разі пред’явлення іншими особами вимоги про 

відшкодування шкоди, завданої майну, життю та здоров’ю під час керування 
Транспортним засобом Замовником є Замовник. 

 
6.6. 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), Замовник компенсує Виконавцю розмір усіх 
адміністративних штрафів, зафіксованих за порушення Правил дорожнього руху в період 
часу, протягом якого Послуга надавалась Замовнику згідно цього Договору. 

 
Компенсація здійснюється протягом 3 (трьох) днів з дня направлення Виконавцем 

Замовнику відповідної письмової Вимоги. 
 
6.7. У випадку порушення строку повернення Транспортного засобу, встановленого 

у Заяві про приєднання, Замовник сплачує Виконавцеві штраф у розмірі 100 відсотків 
Вартості Послуги за кожні 15 хвилин запізнення або пропорційно, в залежності від часу 
затримки.  

 
6.8. В разі порушення передбаченого цим Договором строку для задоволення 

Вимоги Виконавця, Замовник 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 Замовником грошових 
зобов’язань перед Виконавцем. 

 
6.9. Вимога вважається направленою Замовникові за належною адресою, 

зазначеною Замовником в Заяві про приєднання. 
 
6.10. Розмір відповідальності Виконавця за цим Договором обмежується розміром 

сплаченої Замовником вартості Послуг. 
 
7. ФОРС-МАЖОР (ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ) 
 
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове, повне невиконання або 

неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі, якщо невиконання або 
неналежне виконання зобов’язань є наслідком дії непереборної сили, тобто надзвичайних і 
невідворотних обставин, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними 
силами (обставини форс-мажору), а саме: пожежі, повені, землетрус, карантин, страйк, 
масові безпорядки, війна, або дії органів державної влади і управління, що роблять 
неможливим виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань, і якщо ці обставини 
безпосередньо вплинули на виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань за Договором. 
У такому разі виконання зобов’язань відкладається на термін дії обставин форс-мажору. 

 
7.2. Сторона, що не може виконати зобов’язання за цим Договором, повинна 

негайно, але не пізніше ніж через 3 (три) дні після настання обставини форс-мажору, 
письмово повідомити про це іншу Сторону. Те ж саме стосується моменту закінчення дії 
обставини форс-мажору. Несвоєчасне повідомлення про настання обставини форс-мажору 
позбавляє відповідну Сторону права посилатися надалі на зазначені вище обставини як на 
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підставу для звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання, 
цілком або частково, взятих на себе зобов’язань за Договором. 

 
7.3. За окремою вимогою іншої Сторони, зазначене в пункті 7.2. Договору 

повідомлення повинно бути підтверджено документально відносно настання обставини 
форс-мажору, а саме виданим Торгово-промисловою палатою України або регіональною 
торгово-промисловою палатою сертифікатом. Без такого підтвердження зазначене в 
пункті 7.2. Договору повідомлення є недійсним і не дає відповідній Стороні право 
посилатися на обставини форс-мажору як на підставу для звільнення від відповідальності 
за невиконання або неналежне виконання, цілком або частково, взятих на себе зобов’язань 
за Договором. 

 
7.4. Якщо зазначені вище обставини будуть тривати більше як 1 (один) місяць, 

роблячи неможливим виконання цього Договору, тоді та Сторона, виконання зобов’язань 
якої не зазнало впливу обставин форс-мажору, має право в односторонньому порядку 
відмовитися від цього Договору, без зобов’язання щодо відшкодування збитків іншій 
Стороні, надіславши письмове повідомлення про це. У такому разі Договір вважається 
розірваним з дати одержання повідомлення відповідною Стороною. 

 
8. ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ТА ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ 
 
8.1. Відносини Сторін за цим Договором регулюються матеріальним правом 

України. 
 
8.2. Сторони будуть намагатися вирішити будь-який спір, розбіжність або претензію, 

що виникають з Договору або у зв’язку з його виконанням, шляхом переговорів. 
 
8.3. У разі, якщо протиріччя неможливо вирішити шляхом переговорів, спори 

підлягають вирішенню компетентним судом України відповідно до процесуального 
законодавства України. 

 
9. ІНШІ УМОВИ. 
 
9.1. Цей Договір укладено українською мовою, він набуває чинності з моменту 

акцепту оферти, тобто з моменту підписання Замовником Заяви про приєднання і діє до 
повного виконання Сторонами зобов’язань за ним. 

 
9.2. Усі додатки до цього Договору є його невід’ємною частинами. 
 
9.3. У всіх інших питаннях, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються 

положеннями чинного законодавства України. 
 
9.4. Підписанням Замовником 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. 

 
9.5. У разі визнання судом, що має відповідні повноваження, одного або декількох 

положень цього Договору недійсними, інші положення Договору залишаються в силі.  
 
9.6. Дію цього Договору може бути припинено у таких випадках:  
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9.6.1. Припинення господарської діяльності Виконавця. 
 
9.6.2. Письмова домовленість Сторін. 
 
9.6.3. Одностороння відмова Виконавця від Договору у випадку порушення 

Замовником умов цього Договору. За таких обставин Договір вважається припиненим з 
моменту повідомлення Замовника про це. 

 
9.6.4. Зміни або прийняття нормативно-правових актів, які унеможливлюють 

надання Послуг. У цьому випадку Договір припиняє свою дію з моменту набрання цими 
нормативно-правовими актами чинності. 

 
9.7. Позовна давність за цим Договором становить п’ять років. 
 
9.8. Підписаною Заявою на приєднання Замовник 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. 

 
9.9. Підписаною Заявою на приєднання, Замовник 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. 

 
9.10. Усі попередні переговори Сторін втрачають чинність з моменту підписання 

Замовником Заяви на приєднання. 
 
9.11 З усіх інших питань, прямо не передбачених даним Договором, Сторони 

керуються чинним законодавством України. 
 
 
 

 
 
Додатки до Договору про надання послуги прокату Транспортного засобу: 
 
Додаток 1 - Заява про приєднання до Договору про надання послуги прокату 

Транспортного засобу. 
 
Додаток 2 - Акт приймання-передання Транспортного засобу. 
 
Додаток 3 – Акт повернення Транспортного засобу. 
 
Додаток 4 - Тарифи вартості послуги прокату транспортного засобу. 

 


