Договір публічної оферти про надання послуг
Фізична особа - підприємець Іванюсь Олександр Андрійович, що діє на підставі Виписки з Єдиного
державного реєстру № 3148803378, (іменований надалі Виконавець), керуючись ст. 633, 641
Цивільного Кодексу України, робить публічну пропозицію клієнтам ФОП Іванюсь О.А., які бажають
скористатися послугами прокату, укласти Договір про надання послуг (надалі - Договір). Надалі за
текстом цього Договору ФОП Іванюсь О.А. та клієнти/замовники окремо іменуються Сторона, а спільно
– Сторони.
Даний Договір є публічним та його умови є однаковими для всіх Замовників, беззастережне прийняття
умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей
Договір про таке.
1. Терміни, що використовуються в Договорі
Публічна оферта – пропозиція Виконавця, викладена на сайті Виконавця https://megaprokat.com.ua/
адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб укласти цей договір на визначених
умовах.
Акцепт - надання Замовником повної й безумовної та беззастережної згоди на укладення даного
Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
Послуги – Послуга або декілька Послуг у сфері прокату електробайків, які надаються Виконавцем, та
зазначені
Виконавцем
у
відповідному
розділі
Веб-сайту
Виконавця
https://megaprokat.com.ua/prokat/baiky/
Замовник - будь-яка фізична або юридична особа, яка замовила послуги та акцептувала цей договір.
Виконавець - суб’єкт господарювання, фізична особа – підприємець, що надає послуги у сфері дизайну,
визначені цим договором.
Заявка про надання послуг – письмовий документ, підписаний Замовником, у якому вказаний
Сайт Виконавця – веб сторінка в мережі Інтернет за адресою https://megaprokat.com.ua/ , яка є
основним джерелом інформування Замовників.
2. Акцептування договору
2.1. Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти є внесення ним плати за
замовлені Послуги, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.
2.2. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем
оплати Замовником замовлених Послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать
про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.
2.3. Замовник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримати Послуги на встановлених
Виконавцем умовах з оплати замовлених Послуг.
2.4. Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям
Замовником положень Договору, всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.
3. Предмет договору
3.1. Даний договір є публічним договором, який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї
сторони, та Замовником з іншої сторони, з моменту акцепту останнім всіх без винятку умов та
положень даного Договору та додатків до нього.
3.2. За цим Договором Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги з прокату електробайків,
а Замовник, зобов’язується прийняти зазначені послуги, оплатити їх в порядку та на умовах, визначених
цим Договором та законодавством України.
3.3. В рамках цього договору можуть надаватися такі послуги за замовленням: прокат електробайків в
парку Межигір’я та по Києву, з доставкою від Виконавця.
4. Оплата послуг
Ціна за послуги прокату та порядок оплати за послуги, відповідно до цього Договору, визначаються
Виконавцем та зазначені на офіційному сайті, за адресою https://megaprokat.com.ua/prokat/baiky/

Замовник оплачує послуги готівкою або у безготівковій формі на рахунок Виконавця
5. Права та обов’язки Сторін
5.1. Виконавець зобов’язується:
5.1.1. Якісно і в повному обсязі надавати послуги, передбачені цим Договором.
5.1.2. Надавати Замовнику інформацію, що стосується цього Договору, за допомогою електронного,
телефонного зв’язку, поштою та/або особисто.
5.1.3. Інформувати Замовника про будь-які обставини, що перешкоджають або можуть перешкоджати
якісному, своєчасному чи повному наданню послуг відповідно до Договору.
5.2. Виконавець має право:
5.2.1. Відмовитись від надання послуг у разі неналежного виконання Замовником своїх обов’язків за
цим договором. Зокрема (але не виключно), Виконавець може односторонньо відмовитись від
подальшого виконання послуг, без відшкодування здійсненної оплати за послуги у випадках:
- несвоєчасної та/або неповної оплати за послуги;
- недотримання правил прокату;
- ненадання Замовником документу, що підтверджує особу, та відмову сплатити заставну вартість;
- порушення Замовником правил дорожнього руху, особливих правил місць, де надаються послуги
(внутрішні правила парку Межигір’я);
5.2.2. Зберігати надані Замовником документи та заставу до моменту закінчення дії Договору.
5.2.3. У разі пошкодження під час дії договору прокату Замовником електробайку чи будь-яких його
частин, Виконавець має право не повертати заставні кошти та/або вимагати повного відшкодування
пошкоджень прокатного майна, що сталися з вини чи бездіяльності Замовника.
5.2.4. Перерахувати вартість прокату, якщо Замовник перевищив строк раніше обумовленого прокату,
згідно тарифів Виконавця, за весь час прострочення.
5.2.5. При достроковому поверненні прокатного електробайку Виконавець не здійснює перерахунок
вартості.
5.2.6. При порушенні правил техніки безпеки
5.3. Замовник зобов’язаний:
- надавати повну, достовірну інформацію та документи, що необхідні для надання послуг. Замовник
гарантує, що усі надані документи містять достовірну інформацію;
- своєчасно оплатити послугу на умовах цього Договору та внести грошову заставу на час прокату;
- ознайомитись з інформацією про Послугу, правила прокату та правила техніки безпеки, які розміщені
на сайті Виконавця https://megaprokat.com.ua/pravyla/#tekhnika-bezpekyi;
- попередньо пройти інструктаж з управління електробайком, що надається в прокат, про що поставити
підпис в журналі прокату у інструктора, та чітко дотримуватись вказівок інструктора та правил техніки
безпеки експлуатації, що описані на сайті Виконавця;
- повернути електробайк зі спорядженням в повному комплекті вчасно та в стані, що передував початку
прокату;
- при перевищенні раніше обумовленого строку прокату Замовник оплачує вартість прокату за весь час
прострочки, відповідно до тарифів Виконавця;
- у випадку пошкодження прокатного майна Замовник зобов’язаний одразу повідомити інструктора та
відшкодувати Виконавцю повну вартість ремонту, а у випадку, коли пошкоджений електробайк не
підлягає ремонту – придбати новий або відшкодувати його повну вартість;
- у випадку виявлення несправності Замовник має негайно зателефонувати інструктору та обміняти
електробайк та/або спорядження до нього на аналогічне в робочому стані;
- виконувати інші законні вимоги Виконавця, необхідні для належного виконання цього договору.
5.4. Замовник має право:
- отримати послуги своєчасно, якісно та у повному обсязі відповідно до умов цього договору;
-отримати необхідну та достовірну інформацію від Виконавця про обсяг наданих послуг, а також іншу
інформацію, пов’язану з виконання послуг (інструкції ;
- інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.
5.4. Замовник має право:

- отримати послугу своєчасно, якісно та у повному обсязі, відповідно до умов Договору;
- отримати необхідну інформацію від Виконавця про послугу;
-звертатись до Виконавця з раціоналізаторськими пропозиціями щодо покращення процесу надання
послуг.
6. Відповідальність Сторін
6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим договором Сторони несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством України.
6.2. Замовник несе повну відповідальність за дотримання правил дорожнього руху, за дотримання
правил техніки безпеки, за дотримання правил парку та місцевостей, в яких надаються послуги.
6.3. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за ненадання послуг за цим Договором,
якщо таке станеться з вини Замовника (ненадання необхідних документів, заставної вартості, тощо).
Виконавець не несе відповідальності за дії органів влади, органів місцевого самоврядування, третіх
осіб.
7. Форс-мажорні обставини
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього
договору у разі виникнення форс - мажорних обставин на час дії таких обставин.
7.2. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють: пожежу, стихійні лиха (повінь, зсув тощо),
війни, військові операції будь-якого характеру, блокади, заборони експорту та імпорту, страйки,
епідемії, рішення і дії органів влади, втручання влади та інші обставини незалежні від Сторін, які
перешкоджають виконанню цього договору.
7.3. Факт виникнення і припинення усіх форс-мажорних обставин засвідчується відповідними
документами.
7.4. Сторона, що посилається на форс-мажорні обставини звільняється від відповідальності тільки якщо
ці форс-мажорні обставини виникли після укладання цього договору, їх виникнення викликане
подіями, що не залежать від волі цієї Сторони, і цією Стороною було вжито усіх необхідних заходів для
того аби уникнути негативних наслідків таких обставин.
8. Політика конфіденційності
8.1. Акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних
персональних даних, включаючи, але не обмежуючись такими даними: ім’я, прізвище, по-батькові,
дата народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, дані з виписки ЄДРПОУ у т. ч. щодо
оподаткування, номер засобів зв’язку, електронних ідентифікаційних даних (ІР-адреса, номер
телефону, email), дані щодо місяця проживання, а також інші дані, добровільно надані з метою
забезпечення цивільно-правових та господарсько-правових відносин, проведення розрахунків із
Замовником, бухгалтерського та податкового обліку для комунікації та договірних відносин із
державним органами, контрагентами та іншими третіми особами в ході здійснення діяльності, а також
для цілей, що не суперечать чинному законодавству. Замовник Акцептом підтверджує свою згоду на
те, що у випадку необхідності, його персональні дані можуть бути оброблені та надані третім особам
8.2. Сторони зобов’язуються відповідно до вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних
даних забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки, а також від
незаконного доступу до них, у тому числі недопущення розголошення персональних даних
працівниками та/або іншими уповноваженими представниками Сторін, яким такі персональні дані
було довірено або які стали їм відомі у зв’язку із виконанням обов’язків за цим договором.
8.3. Замовник погоджується, що Виконавець не несе відповідальності за будь-яку обробку,
незабезпечення режиму доступу і захисту персональних даних Замовника третім особам, в тому числі
працівникам Виконавця, якщо надання доступу до таких персональних даних (чи інша дія, яка створила
можливість подальшої несанкціонованої обробки третіми особами) було вчинено Виконавцем або
іншою особою з дозволу Замовника поза виконанням обов’язків за цим договором в особистих цілях
або інших цілях, не пов’язаних із виконанням обов’язків за цим договором, з використанням технічних
засобів чи інших матеріалів/обладнання Виконавця.

8.4. Замовнику надається право на використання Послуг Виконавця виключно у своїй внутрішній
діяльності без права їх відчуження або передачі на користь третіх осіб.
9. Строк дії договору
9.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку,
встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до повного
виконання Сторонами своїх зобов’язань. Цей Договір вважається погодженим Замовником та
укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування.
9.2. Сторони мають право достроково розірвати цей Договір за взаємною згодою Сторін
9.3. Виконавець має право в будь-який момент припинити надання послуг і в односторонньому
порядку відмовитись від цього договору.
10. Інші умови
10.1. Цей договір регулюється чинним законодавством України, незалежно від того, де знаходиться
Замовник, який отримує послугу.
10.2. Усі розбіжності і спори, які можуть виникнути між Сторонами у зв’язку з виконання цього
договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі якщо не вдалося вирішити спірні питання, Сторони
мають право звернутися до суду.
10.3. Усі зміни і доповнення до цього договору дійсні, якщо вони викладені Виконавцем на сайті за
Інтернет адресою https://megaprokat.com.ua/
11. Реквізити Виконавця
Фізична особа-підприємець Іванюсь Олександр Андрійович Місцезнаходження: 09000, Київська обл.,
Сквирський район, місто Сквира, ВУЛИЦЯ КОМАРОВА, будинок 2 Код ЄДРПОУ: 3148803378 п/р:
26002056133605 в ПАТ ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" МФО 380775 телефон: 380633611912 Є
платником єдиного податку Електронна пошта: sasha.prokat@gmail.com

