ПУБЛІЧНИЙДОГОВІР ПОСТАВКИ
м.Тернопіль
Постачальник: ФО «Тешнер Анастасія Романівна», з одного боку, і будь-яка фізична особа, яка
прийняла умови даного Договору, уклали цей Публічний договір в розуміння ст.633 ЦК України
про наступне:

1. Предмет договору
1.1. Продавець продає Товар відповідно до діючого прейскуранта, опублікованими на Сайті
Продавця «sekvana.com.ua», а Покупець здійснює оплату і приймає Товар відповідно до умов
цього Договору.
1.2. Цей Договір і додатки до нього є офіційними документами Продавця і невід'ємною частиною
оферти.

2.Оформлення замовлення
2.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через Оператора за телефонами, вказаними на
Сайті або через Сайт «sekvana.com.ua». При замовленні товару Продавця Покупець зобов'язується
надати наступну реєстраційну інформацію про себе:
- прізвище, ім'я ;
- Адреса електронної пошти;
- контактний телефон.
2.2. При оформленні Замовлення через Оператора, Покупець зобов'язується надати інформацію,
зазначену в п. 2.1. справжньої угоди. Ухвалення Покупцем умов цього Договору здійснюється за
допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на Сайті при оформленні
Замовлення або через Оператора.

3.3. Оплата Покупцем самостійно оформленого на Сайті або через Оператора Замовлення означає
згоду Покупця з умовами цього Договору. День оплати Замовлення є датою укладення Договору
купівлі-продажу між продавцем і покупцем.

3.4. Вся інформація про товари, включаючи опис, характеристики, фотографії та інше, представлені
на Сайті sekvana.com.ua носять довідковий характер і не можуть в повній мірі передавати
достовірну інформацію про певні властивості і характеристики Товару. У разі виникнення у
Покупця питань по Товарам, перед оформленням Замовлення йому необхідно звернутися за
консультацією до Оператору за телефонами, зазначених на Сайті.

3.Срок виконання Замовлення

3.1. Термін, в який Продавець зобов'язується виконати Замовлення, становить від одного
робочого дня до двох календарних днів. Термін виконання Замовлення залежить від наявності
замовлених позицій Товару на складі Продавця і часу, необхідного на обробку Замовлення. Термін
виконання Замовлення у виняткових випадках може окремо обумовлюватися з Покупцем в
залежності від характеристик і кількості замовленого Товару. У разі відсутності частини
Замовлення на складі Продавця, в тому числі з причин, не залежних від останнього, Продавець
має право анулювати зазначений Товар із Замовлення Покупця. Продавець зобов'язується
повідомити Покупця про зміну комплектності його Замовлення шляхом направлення
повідомлення на електронну адресу, вказану при оформленні Замовлення, або додатковим
письмовим поясненням на товарному чеку при безпосередньому отриманні Замовлення
Покупцем.
3.2. Замовлення вважається доставленим в момент його передачі Покупцеві. Беручи Товар,
Покупець підтверджує належне виконання Замовлення Продавцем і згоду з умовами приймання
товару, викладеними на Сайті і в супровідних документах Продавця.
3.3. У разі надання Покупцем недостовірної інформації про його контактних даних, Продавець за
неналежне виконання Замовлення відповідальності не несе.

4.Оплата Замовлення
4.1. Оплата Замовлення здійснюється Покупцем або готівковими коштами, або безготівковим
грошовим переказом на розрахунковий рахунок Продавця, або іншими способами, зазначеними
на Сайті .
4.2. Ціна на кожну позицію Товару уточнюється у Оператора Інтернет - магазину при оформленні
замовлення.
4.3. Ціни на будь-які позиції Товару, можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку
без повідомлення Покупця. У разі зміни ціни на замовлені позиції Товару, Оператор зобов'язується
в найкоротші терміни проінформувати Покупця про таку зміну. Покупець має право підтвердити
або анулювати Замовлення. У разі відсутності зв'язку з Покупцем Замовлення вважається
анульованим протягом 2 календарних днів з моменту оформлення.
4.4. На замовлення в інші міста України доставка товару здійснюється тільки по 100% передоплаті,
яку можна зробити банківським переказом на розрахунковий рахунок Продавця. Після
підтвердження замовлення Продавець повідомляє платіжні реквізити Покупцеві. При оплаті
безготівковим платежем, Продавець виставляє рахунок Покупцеві, який діє протягом 3 днів. Якщо
оплата не проведена протягом зазначеного терміну, Продавець не гарантує наявність товару за
відповідним замовленням на складі.

5. Доставка товару
5.1 Обов'язки Продавця з постачання Товару з умовою про його доставку вважаються виконаними
з моменту підписання Покупцем товаросупровідних документів при безготівковій оплаті
замовлення Покупцем.

5.2 Обов'язки Продавця з постачання Товару з умовою про його доставку вважаються виконаними
з моменту полученя оплати від Покупця при готівковому способі оплати.
5.3 Право власності на Товар та ризики випадкового пошкодження Товару переходять на Покупця
з моменту фактичної передачі Товару та підписання ним товаросупровідних документів при
доставці Товару Покупцеві.
5.4 Вартість доставки вказується на Сайті в розділі Доставка і є довідковою інформацією. Остаточна
вартість Товару та Доставки розраховується в момент підтвердження замовлення Оператором.
5.5 При Доставці Покупець зобов'язаний оглянути товар і при виникненні питань за кількістю,
якістю або комплектності замовлення негайно повідомити Продавцю.

6.Права, обов'язки і відповідальність сторін
6.1 Продавець не несе відповідальності за неналежне використання товарів Покупцем,
замовлених через Оператора.
6.2 Продавець має право передавати свої права та обов'язки по виконанню Замовлень третім
особам.
6.3 Право власності на Замовлення, а також ризик його випадкової втрати або пошкодження
переходять до Покупця з моменту отримання Товару.

