ДОГОВІР №____________
м. Київ

«__» _______ 202__ року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Autokraine», місцезнаходження: 2750 Taylor Avenue,
Suite A-26 Orlando, Florida, 32806 U.S. (надалі – «Виконавець»), в особі виконавчого директора, який
діє
на
підставі
Статуту,
з
одного
боку,
і
фізична
особа
___________________________________________________________,
СНП _______________ зареєстрований\а за адресою: __________________________________
______________________________________________________________________________, номер
телефону ______________________________ (надалі – «Замовник»), з іншої сторони (надалі разом
– «Сторони»), і кожен окремо «Сторона», уклали цей Договір (далі – «Договір») про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Виконавець зобов'язується надати Замовнику, за його рахунок, послуги з інформування про
придбання та транспортування автотранспортного засобу, що відповідає параметрам, що зазначено
в п. 1.2 даного Договору (далі - «Автомобіль»), на умовах даного Договору, а Замовник
зобов'язується прийняти надані послуги та оплатити їх.
1.2. Параметри автотранспортного засобу, що Замовник має намір придбати:
Марка: _______________________________________________________________________
Модель: ______________________________________________________________________
Тип кузова: ___________________________________________________________________
Колір: ________________________________________________________________________
Рік випуску: ___________________________________________________________________
Пробіг: _______________________________________________________________________
Примітка: _____________________________________________________________________
1.3. В рамках даного Договору, Виконавець зобов'язується надати наступні послуги:
● Інформування щодо придбання на торгах (аукціоні) __________________ Автомобілю;
● після оплати Замовником Автомобілю, надати послуги по підтримці процесу з прийняття,
доставки в пункт відправлення морським транспортом, із залученням третіх осіб
● надати послуги по підтримці супроводу портових робіт, включаючи навантаження Автомобіля в
контейнер, супровід вивантаження Автомобіля та логістики в порту на території України, із
залученням третіх осіб
● надати послуги по підтримці супроводу митного оформлення Автомобіля на території України, із
залученням третіх осіб,
● допомога в проходженні сертифікації Автомобіля, і інші послуги по даному Договору, із
залученням третіх осіб
1.4. Вартість Автомобіля визначається на аукціонних торгах.
2. РОЗРАХУНКИ
2.1. Вартість послуг за цим Договором становить суму _____________________________________.
2.2. Замовник, з метою підтвердження своїх намірів по реалізації даного договору, зобов'язується
передати Виконавцеві попередню оплату в розмірі ________________________________________.
протягом трьох днів з дня підписання даного Договору, але не пізніше, ніж за один день до дати
проведення торгів обраного лоту.
2.3. У разі відмови Замовника від умов по даному Договору, до моменту закінчення торгів, по
придбанню Автомобіля та формування інвойсу на його оплату, Виконавець зобов'язується протягом
Замовник _________/_________________

Виконавець___________/Росолов А.А./

десяти днів повернути Замовнику попередню оплату, за вирахуванням витрат Виконавця,
пов'язаних з виконанням даного Договору.
2.4. У разі відмови Замовника від даного Договору після моменту закінчення торгів по придбанню
Автомобіля, за умови оголошення Замовника переможцем даних торгів, і формування інвойсу на
його оплату, сума попередньої оплати поверненню не підлягає.
3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ
3.1. Виконавець зобов'язується, після отримання попередньої оплати згідно п.2.2 Договору, надати
консультаційні послуги з пошуку автотранспортного засобу, що відповідає параметрам, зазначеним
в п.1.2 Договору, та розміщення на торгах відповідної заявки на придбання Автомобіля. Для цілей
цього пункту, розміщення на торгах заявки на придбання Автомобіля вважаються будь-які дії, що
не суперечать Законодавству України, спрямовані на виконання приписів обраного Замовником
торгів або аукціону, в тому числі онлайн-торгів, необхідних для прийняття участі в таких торгах або
аукціонах згідно їх правил.
3.2. Виконавець зобов'язується від імені Замовника та за його рахунок взяти участь в торгах по
придбанню Автомобіля на максимально вигідних для Замовника умовах.
3.3. У разі, якщо Виконавцеві не вдалося придбати Автомобіль на передбачених цим Договором
умовах, Виконавець зобов'язується, за згодою Сторін, надалі надавати послуги щодо пошуку та
придбання Автомобіля за згодою Сторін або протягом десяти днів повернути Замовнику попередню
оплату за вирахуванням витрат Виконавця, пов'язаних з виконанням даного Договору.
3.4. У разі, оголошення переможцем торгів заявки, поданої Виконавцем в рамках даного Договору,
Замовник зобов'язаний в повному обсязі сплатити вартість Автомобіля, по результатам торгів,
шляхом її перерахування на розрахунковий рахунок організатора торгів на підставі відповідного
інвойсу. Замовник зобов'язується здійснити зазначений в даному пункті платіж протягом 3 днів з
дати визначення Замовника переможцем торгів.
3.5. Після оплати Замовником вартості Автомобіля в повному обсязі, Виконавець протягом 5
робочих днів з дня оплати зобов'язується надати послуги по підтримці процесу транспортування
Автомобілю зі стоянки організаторів торгів на стоянку в порту для подальшої відправки Автомобіля
морським транспортом на територію України, із залученням третіх осіб.
3.6. Після транспортування Автомобіля на склад в порту та отримання Виконавцем, від
організаторів торгів, документів, що надають змогу транспортування Автомобіля з території США,
Виконавець зобов'язується за рахунок Замовника здійснити організацію супроводу та навантаження
Автомобіля в контейнер, для подальшої відправки Автомобіля морським транспортом на територію
України. Замовник зобов'язується протягом 2 днів з дня отримання від Виконавця відповідних
інвойсів оплатити всі накладні витрати (логістика на території США, митне оформлення
Автомобіля, портові збори, страхування, переказ документів, фрахт до порту на території України).
3.7. Виконавець не несе ризики по втраті або пошкодження Автомобіля, в тому числі, ризики
пов'язані з природними катаклізмами (град, повінь, пожежа та інше), а також, ризики пов'язані з
виникненням додаткових витрат при виконанні даного Договору (не запланованого огляду
контейнера в порту, витрати за простій Автомобіля та інше) та інші витрати, що виникли внаслідок
причин, незалежних від Виконавця. Замовник має право застрахувати Автомобіль від його втрати
або пошкодження, при виконанні даного Договору, у випадках зазначених в цьому пункті. В цьому
випадку, Виконавець здійснює допомогу в оформленні такої страховки.
3.8. Після прибуття Автомобіля в порт на території України, Виконавець зобов'язується за рахунок
Замовника здійснити підтримку супроводу розвантаження Автомобіля та оформлення всіх
документів, необхідних для митного оформлення на території України, включаючи послуги з
транспортування Автомобіля в пункт митного оформлення, залучаючи до цього третіх осіб.
Замовник зобов'язується оплатити всі витрати портових послуг і послуг митного оформлення
Автомобіля протягом 2 днів з дня отримання від Виконавця відповідних інвойсів.

Замовник _________/_________________

Виконавець___________/Росолов А.А./

3.9. Виконавець по заявці та за рахунок Замовника здійснює, допомогу в сертифікації та державної
реєстрації Автомобіля на території України.
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Виконавець має право:
4.1.1. Вимагати від Замовника виконання зобов'язань, взятих на себе згідно даного Договору.
4.1.2. В разі невиконання Замовником зобов'язань по оплаті вартості Автомобіля в передбачений
Договором строк, розпоряджатися Автомобілем на свій розсуд. Сума внесеного попередньої оплати
при цьому утримується з Замовника в повному обсязі, для сплати накладних витрат.
4.1.3.З метою виконання цього договору, залучати треті особи та укладати з ними договори, без
попередження додатково про це Замовника.
4.2. Виконавець зобов'язується:
4.2.1. Належним чином виконувати взяті на себе зобов'язання за даним Договором з максимальною
вигодою для Замовника.
4.2.2. Інформувати Замовника про хід виконання цього Договору.
4.2.3. Належним чином сповістити Замовника про придбання автотранспортного засобу на торгах і
його остаточної вартості.
4.2.4. Своєчасно узгоджувати із Замовником питання, пов'язані з необхідністю відступу від умов по
даному Договору.
4.3. Замовник має право:
4.3.1. Вимагати від Виконавця виконання зобов'язань, взятих на себе згідно даного Договору.
4.3.2. Отримати від Виконавця повну інформацію про стан Автомобіля, в тому числі, шляхом
надання Виконавцем фотозвіту або шляхом проведення, за свій рахунок, огляду автотранспортного
засобу незалежним інспектором або представником Замовника.
4.3.3. До моменту купівлі автотранспортного засобу на торгах, завчасно, відмовитися від виконання
Договору і забрати заставу в порядку, передбаченому п.2.2 даного Договору.
4.3.4. Отримувати електронні копії документів, отриманих Виконавцем в рамках виконання умов по
даному Договору.
4.4. Замовник зобов'язується:
4.4.1. Належним чином виконувати взяті на себе зобов'язання за даним Договором.
4.4.2. Своєчасно і в повному обсязі здійснювати передбачені за цим договором платежі.
4.4.3. Прийняти надані послуги за даним Договором Актом виконаних робіт, по факту закінчення
надання Виконавцем послуг та сплатити їх на розрахунковий рахунок Виконавця.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони несуть
відповідальність в порядку, встановленому законодавством України.
5.2 У випадку несумлінного виконання своїх зобов'язань за цим Договором, в тому числі порушення
термінів виконання зобов'язань, винна Сторона зобов'язана в повному обсязі відшкодувати іншій
Стороні збитки, які виникли в результаті такого порушення.
5.3. У разі відмови Замовника від придбання Автомобіля після моменту закінчення торгів, за умови
оголошення Замовника переможцем даних торгів і формування інвойсу на його оплату, сума
попередньої оплати поверненню не підлягає.
5.4. У разі порушення Замовником термінів оплати вартості Автомобіля що передбачено в п.3.4
Договору, Замовник зобов'язується сплатити пеню, згідно умов торгів або аукціону згідно їх правил.
6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
Замовник _________/_________________

Виконавець___________/Росолов А.А./

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх обов'язків
за цим договором на час дії форс-мажорних обставин - обставин непереборної сили: повені, пожежа,
землетрус, припливів і інші явища природи, аварії на транспорті, шторм, війна, введення
надзвичайного стану, зміна в законодавстві або дія (бездіяльність) влади, кризи банківської системи,
блокади, ембарго.
6.2. Сторона, яка не може виконати своїх зобов'язань, внаслідок дії непереборної сили, зобов'язана
негайно повідомити іншу сторону про зазначені обставини.
7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до моменту повного його виконання
Сторонами.
7.2. Усі правовідносини, які виникають з даного Договору, в тому числі пов'язані з дійсністю,
укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов,
визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та
відповідними нормами чинного законодавства України. До вищезгаданих правовідносин можуть
бути застосовані звичаї ділового обороту на підставі принципів добросовісності та справедливості.
7.3. Спори, які можуть виникнути з даного договору, Сторони будуть намагатися вирішити шляхом
переговорів. Якщо сторони не дійдуть згоди, спір може бути переданий на розгляд в суд, відповідно
до чинного законодавства України.
7.5. Після вступу в силу даного Договору, всі попередні переговори за ним, листування, угоди,
протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, які так чи
інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.
7.6. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних в даному Договорі реквізитів
та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміни.
7.7. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають
юридичну силу у разі, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані Сторонами.
8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Виконавець :
INC «Autokraine»

Замовник

2750 Taylor Avenue, Suite A-26 Orlando, Florida,
32806 U.S.
Account No: 1100009434141
Routing No: 263191387
Bank Name: BB&T
Bank Address: 2703 S Orange Ave, Orlando, FL 32806
SWIFT Code: BRBTUS33

____________

Росолов А.А.

Замовник _________/_________________

Виконавець___________/Росолов А.А./

