ДОГОВІР НА ВИГОТОВЛЕННЯ
МЕБЛІВ №_______
м. Київ

«___» ________ 2017р.

ФО-П СОЛОВЙОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію
Серія В03 №620292 від 09.11.2010 р., паспорт серія СН 318797 Залізничним РУГУ МВС України в м.
Києві 18.10.1996 р. іменований надалі Виконавець, та__________________________________________
________________________________________________________________________________________
(паспорт: _______________________________________________________________________________)
іменований надалі Замовник, з іншої сторони уклали цей договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.
Виконавець зобов'язується виконати за завданням Замовника роботи з виготовлення меблів
(далі Виріб) і передати результат роботи Замовнику, а Замовник відповідно до умов цього договору
зобов'язується прийняти та оплатити виготовлений Виріб.
Вид Виробу, кількість, комплектність, комплектація, матеріал узгоджуються сторонами в
Специфікації і Ескізі, які є невід'ємною частиною цього договору.
Після укладення договору будь-які зміни в специфікації і ескізі допускаються тільки на підставі
контрольного заміру, який проводиться на протязі 7 днів після заключення цьго договору . Будь-які
конструктивні зміни поза умовами цього договору повинні бути відображені в письмовій формі і
підписані обома сторонами і повинні бути підкріплені до основного комплекту Договору .
Всі зобов'язання Виконавця за цим договором вважаються остаточно виконаними після
підписання Замовником Акту приймання-передачі (Додаток 5 до даного договору) Виробу, а всі
зобов'язання Замовника – після оплати повної вартості цього договору.
2. ТЕРМІНИ ВИГОТОВЛЕННЯ, ПОРЯДОК ДОСТАВКИ, ВСТАНОВЛЕННЯ.
Стандартний термін виготовлення Виробу (до моменту доставки до замовника) становить:
– 45-60 календарних днів – з фасадами з ДСП або МДФ,
– 60-75 календарних днів – з фасадами з масиву дерева.
Фактична дата готовності Виробу обговорюється із Замовником індивідуально і залежить від: завантаженості виробництва, побажань Замовника, внесення додаткових угод ,змін до Договору і наявності
Державних свят в період виробництва Виробу.
Фактична дата готовності Виробу (на складі Виконавця) до доставки: "___" _____________ 2017р.
Перед настанням терміну готовності Виробу але не пізніше ніж за 3 дні до передбачуваної дати
доставки Виконавець повідомляє Замовника про готовність і уточнює місце, дату та попередній час
доставки і збірки Виробу.
Виконавець має право достроково поставити Виріб з обов'язковим повідомленням Замовника
не пізніше ніж за 3 дні до передбачуваної дати доставки.
Доставка здійснюється силами Виконавця, з підйомом Виробу на вантажному ліфті і
занесенням в квартиру Замовника в термін не пізніше 7 днів з дати фактичної готовності Виробу та з
дотриманням вимог даного договору, якщо інше не передбачено додатками до цього договору.
Ручний підйом елементів Виробу, що не входять до ліфту, а також доставка за межі м. Києва, є
додатковими послугами, що не входять в зобов'язання за цим договором і оплачуються окремо, за
фактом доставки.
Виріб, на розсуд Виконавця, доставляється в розібраному або частково зібраному вигляді.
Установка Виробу проводиться від одного до п'яти днів, залежно від складності встановлюваного виробу.
Установка Виробу зі стільницею із ДСП або з натурального дерева здійснюється в один етап.
Установка Виробу зі стільницею зі штучного каменю здійснюється у два етапи. Перший етап –
установка кухонних корпусів (1-2дні). Далі робиться замір стільниці і через 3-4 тижні відбувається
установка стільниці і фінальний етап збірки кухні.
По завершенню установки кухні Замовник (або його довірена особа), зобов'язаний перевірити та
прийняти Виріб за якістю, комплектацією і кількістю та підписати Акт приймання-передачі Виробу.
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А для Виробів зі стільницею зі штучного/натурального каменю, Замовник додатково
зобов'язаний перевірити якість і прийняти саму стільницю відразу після її установки і підписати
додатковий Акт про приймання-передачу стільниці.
Увага! Претензії щодо візуально–видимих недоліків Виробу, після підписання Замовником
акту приймання-передачі не приймаються. Просимо відповідально ставитися до приймання готового
Виробу.
У разі виявлення дефекту Виробу або його некомплектності, Замовник, спільно з
представником Виконавця – Монтажником, роблять відповідний запис в акті прийому–передачі
Виробу та погоджують порядок і терміни усунення виявленого дефекту з дотриманням вимог,
зазначених у п. 4.1.3.
3. ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.
Оплата здійснюється Замовником наступним чином:
3.1. 70 % від загальної вартості договору Замовник оплачує авансом в момент підписання цього
договору шляхом внесення грошових коштів в касу Виконавця.
3.2. Загальна вартість договору включає в себе: вартість меблів, фурнітури, наповнення,
додаткового обладнання (підсвітка, рейлінг тощо) (за наявності такого в замовленні).
Збірка Виробу – підготовка матеріалів та виготовлення модульних конструкцій безпосередньо
на виробництві Виконавця.
Монтаж Виробу – встановлення та закріплення модулів Виробу, врізка, вмонтування техніки.
Виконавець не здійснює підключення техніки до мереж водо-, газо- та/або електро-постачання!
Загальна вартість договору:____________(_____________________________________) гривень.
Зазначена ціна не є остаточною згідно технічного завдання і може бути змінена через
укладення між сторонами додаткових угод до даного Договору.
3.3. ЧЕРГОВІСТЬ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ:
3.3.1. Сума передплати:_____________ (_______________________________________) гривень.
Замовник здійснює передплату у повній сумі в точці продажу (офісі) Виконавця одночасно із
укладанням цього Договору.
3.3.2. Залишок за договором: 20% _________________ (___________________________) гривень.
Замовник оплачує залишок за договором в день доставки Виробу та, в будь-якому випадку, до початку
його монтажу, шляхом передачі коштів представнику Виконавця – Водію.
3.3.3. Збірка (монтаж) Виробу: 10% _________________ (________________________) гривень.
Замовник здійснює оплату вартості збірки (монтажу) в день закінчення монтажу виробу та/або
одночасно із підписанням Акту приймання передачі Виробу.
3.4. Додаткові послуги, які надаються Замовнику додатково та не входять в зобов'язання
Виконавця за цим договором:
3.4.1. Установка побутової кухонної техніки і кухонного сантехнічного обладнання.
Вартість установки регулюється прайс-листом на установку техніки і додаткові роботи.
Кухонні фасади, призначені для навішування на вбудовану техніку, залишаються ненавішеними у
разі відсутності такої техніки в момент монтажу. Окремий виїзд монтажників для навішування таких
фасадів або з іншої причини здійснюється за додаткову плату та за попередньою домовленістю із
Виконавцем.
3.4.2. Додаткові роботи по установці Виробу.
Виконавець (в особі Монтажника) має право на власний розсуд відмовитися від виконання
робіт з переробки та/або підгонки Виробу під розміри і особливості приміщення, викликані
самостійною зміною, після проведення контрольного заміру! Через невідповідність розмірів робочої
зони, де повинен бути змонтований Виріб; невиконані та/або неякісно виконані Замовником, роботи
по ремонту приміщення (вимоги зазначені у додатку №3 до цього договору).
3.4.3. Доставка Виробу.
Вартість доставки Виробу до місця встановлення становить – ___________________ гривень.
3.4.4. Ручний підйом Виробу по сходах.
При неможливості підйому Виробу і його компонентів на ліфті (відсутність ліфта, його
неробочий стан або габариті окремого елемента Виробу більше розмірів ліфта), Виріб або окремі
його елементи, доставляється до під'їзду Замовника, або піднімається вручну по сходах силами
Виконавця (в особі вантажників) за додаткову оплату, розмір якої погоджується із монтажниками
в момент доставки меблів (за домовленістю/1 поверх).
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3.5. Вартість вищезазначених додаткових послуг не є частиною цього договору, не входить в
зобов'язання за цим договором і оплачується Замовником окремо, за фактом їх виконання.
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.
4.1.1 ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язаний передати Замовнику Виріб належної якості та відповідну
технічним кресленнями, складеним на підставі контрольного заміру, погодженим з Замовником та
комплектації, описаної в специфікації, у строк, зазначений у пункті 2 цього договору. Якість Виробу
регулюється пунктом 5 цього договору.
4.1.2 Виконавець зобов'язаний прийняти, розглянути і винести висновок по претензії
Замовника (запис в акті приймання-передачі Виробу) в термін не більше 3х робочих днів. При
визнанні Виконавцем претензії необґрунтованою, Виконавець виносить відмову в задоволенні
претензії у письмовій формі (для подальшої передачі Замовнику в Магазині Виконавця), або за
допомогою електронного листа (на електронну адресу Замовника). Після винесення відмови, всі
зобов'язання Виконавця, за цим договором, вважаються виконаними.
4.1.3 Виконавець зобов'язаний усунути визнані ним недоліки Виробу, виявлені в процесі приймання
Виробу Замовником, у термін не більше 45 днів з дня винесення висновку щодо претензії Замовника.
4.1.4 При необґрунтованій відмові або ухиленні Замовника від підписання Акту прийманняпередачі Виробу, передбаченого цим Договором, Виконавець має право скласти односторонній акт із
зазначенням причин відсутності підпису Замовника (відсутність Замовника або довіреної особи на
об'єкті, відмова від підписання документів і т.д .), після чого Виконавець вважається таким, що
повністю виконав свої зобов'язання за цим договором і має право повністю або частково відмовитися
від задоволення претензії Замовника за якістю і комплектністю Виробу.
4.1.5 Виконавець здійснює послугу проведення необхідних замірів приміщення. На підставі
контрольного заміру відбувається конструювання Виробу.
4.1.6 Виконавець має право, на свій розсуд, встановлювати і вносити зміни в технічні
особливості і конструктив Виробу, які не впливають істотно на його зовнішній вигляд і вартість, без
повідомлення Замовника (на приклад: фальш-панелі, відступи, технологічні розміри і т.д.).
4.1.7 Перевірка якості виконання ремонту приміщення Замовника не входить в зобов'язання
Виконавця в особі Монтажника або іншого представника Виконавця.
4.1.8 Виконавець, в особі Монтажника, зобов'язаний зібрати, в надану Замовником тару, сміття
що утворилося при монтажу Виробу і винести його на сходову клітку. Вологе прибирання Виробу і
приміщення в зобов'язання Виконавця не входить.
4.2.1 ЗАМОВНИК зобов'язаний здійснити своєчасну оплату Виробу, згідно з умовами, описаним
у пункті 3 цього договору. При порушенні порядку та/або термінів оплати, Виконавець має право
стягнути з Замовника неустойку, у розмірі 1% від загальної суми залишку за договором (п.3.3.2.), за
кожен день прострочення.
4.2.2 Замовник зобов'язаний забезпечити можливість доставки і установки Виробу у строк, що
не перевищує дату «фактичної готовності Виробу», зазначеної у частині 2 цього договору.
При неготовності приміщення Замовника до установки Виробу в зазначений термін (не
здійснено вчасно ремонт приміщення тощо), Замовник зобов'язаний (до настання «фактичної
готовності Вироби до доставки») оплатити 100% вартості Виробу (забезпечивши остаточну оплату
залишку коштів у сумі, зазначеній у п.3.3.2.) і прийняти доставку Виробу за адресою установки, або за
будь-якою іншою адресою, з подальшим транспортуванням Виробу власними силами, за власний
рахунок і під особисту відповідальність Замовника. Збірку Виробу, в такому випадку, буде здійснено
за окрему додаткову плату та у додатково погоджені з Виконавцем строки.
4.2.3 Замовник зобов'язаний надати Виконавцю схему прихованих комунікацій (прихованої
проводки, труб опалення і т.д.). У випадку не надання даної схеми, вся відповідальність за
пошкодження прихованих комунікацій і наслідки їх пошкодження лежать повністю на Замовнику. У
деяких випадках, Виконавець, в особі Монтажника, має право відмовитися від робіт, пов'язаних з
ризиком пошкодження схованих комунікацій або наявного ремонту приміщення (пошкодження
плитки, підлоги, стелі та ін..).
4.2.4 Замовник, перед установкою Виробу, зобов'язується дотримати всі вимоги, зазначені в Додатку
№3 до цього договору («Вимоги до приміщення, в якому буде встановлюватися комплект меблів»).
У разі недотримання Замовником вимог Додатку №3, припустимі різні дефекти збірки і якості
Виробу (як видимі так і приховані). Включаючи, але не обмежуючись:
– деформацією, перекосом і руйнуванням елементів Виробу;
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– щілинами між елементами Виробу і / або сполученими стінами;
– зсув габаритних розмірів Виробу;
– принциповою неможливістю встановити окремі елементи Виробу та ін.
Претензії, викликані наслідками недодержання даних вимог, не приймаються. Переробка або
підгонка Виробу, пов'язані з порушенням даних вимог, можуть бути здійснені лише за додаткову
оплату, під відповідальність Замовника та/або за погодженням сторін.
4.2.5 Перед проведенням монтажу Виробу, Замовник зобов'язаний вкрити, щоб уникнути
псування і забруднення меблі, підлогу, побутові прилади, прибрати зайві предмети, провести
демонтаж старих меблів, провести відключення сантехніки.
4.2.6 Замовник зобов'язаний виконати прийняття Виробу після його встановлення і підписати
акт прийому-передачі, згідно з порядком, встановленим у пункті 2 цього договору.
4.2.7. Замовник зобов'язаний бути присутнім на об'єкті при монтажі Виробу, або призначити
відповідальну особу під час своєї відсутності.
4.2.8. У разі неможливості здійснення Виконавцем монтажу Виробу у день доставки через
обставини, що не залежать від Виконавця (немає електроенергії, аварійна ситуація на об’єкті, немає
доступу до місця встановлення Виробу та/або ін.), Замовник зобов'язується забезпечити цілісність
фабричної упаковки, переданого йому виробу і його елементів, і передати їх монтажній бригаді в тому
вигляді, в якому він їх отримав.
4.2.9. При виникненні обґрунтованої претензії щодо якості або комплектації Виробу, виявленої
після закінчення монтажу Виробу, та оціночної вартості предмета претензії не менше 1’000 грн.,
Замовник вправі затримати оплату залишку вартості Виробу до усунення Виконавцем недоліку.
4.2.10. У разі відмови Замовника від виконання договору до передачі йому Виробу, Замовник
зобов'язаний сплатити Виконавцю частину встановленої цим договором загальної вартості договору,
пропорційно обсягу роботи, виконаної Виконавцем, з метою виконання цього договору, включаючи
прямі і непрямі витрати Виконавця.
4.2.11. У разі порушення Виконавцем строку виконання своїх зобов'язань, передбачених
пунктом 2 цього договору з вини Виконавця, Замовник вправі стягнути з Виконавця неустійку, у
розмірі 1% від загальної вартості недопоставлених елементів Виробу за кожен день прострочки,
починаючи з дати підписання Акту приймання передачі Виробу, але у будь-якому випадку не більше
загальної вартості недопоставлених елементів Виробу.

5. ЯКІСТЬ ВИРОБУ ТА ГАРАНТІЙНІ ОБОВ’ЯЗКИ.
5.1 Якість:
5.1.1 Виріб виготовляється відповідно Загальним технічним умовам ДСТУ 4414:2005.
5.1.2. Якість Виробу і його збірки, повинні відповідати виставковим зразкам,
продемонстрованими Замовнику при підписанні цього договору; нормативним документам
зазначеним у пункті 5.1.1; а також, чинним виробничим специфікаціям, заводів виробників матеріалів і
комплектуючих, використаних при виробництві Виробу.
5.1.3. Для фасадів Виробу з пофарбованого МДФ, допустима наявність залишкових слідів
полірування на глянцевій поверхні, а також відхилення реального відтінку вифарбовування фасадів від
обраного Замовником, при укладенні договору, в межах від 0 до 10%. При внесенні в фарбу
спецефекту (металік, перламутр і т. д.) відхилення може становити від 0 до 15%.
5.1.4. Для фасадів Виробу з натурального масиву дерева допустима відмінність у напрямку та
інтенсивності натуральної деревної текстури, а також незначні відхилення від розмірів фасаду і їх
геометрії. Гарантія на виріб з такими фасадами становить 12 місяців!
5.1.5. Для фасадів Виробу з МДФ вкритого плівкою ПВХ (PVC), на торцях фасадів, що межують
з духовою шафою або посудомийною машиною, можливо відшарування плівки від поверхні фасаду,
викликані перепадами температури і вологи. Гарантія на виріб з такими фасадами становить 12
місяців!
5.1.6. Для стільниць з акрилового, штучного та/або натурального каменю, допустима наявність
тонких, не відчутних на дотик, смуг в місцях склеювання шматків стільниці. Особливо помітні такі
смуги на однотонних світлих кольорах каменю.
5.1.7. Для стільниць з натурального дерева, допустима наявність незначних смуг в місцях
склеювання шматків стільниці та/або у місцях кутового з’єднання дерев’яною планкою.
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5.1.8. При недотриманні Замовником вимог, зазначених у додатку № 3 до цього договору
(«Вимоги до приміщення, в якому буде встановлюватися комплект меблів), при установці Виробу,
можуть виникнути дефекти, які описані в пункті 4.2.4 цього договору.
5.1.9. Меблі (Виріб), що виготовляються в рамках цього договору є корпусними. Окремі деталі
Виробу мають гранично-допустимі відхилення в розмірах, які разом з вадами кривизни стін, можуть в
результаті монтажу незначно змінити загальні габаритні розміри Виробу в більшу сторону.
Враховуючи ці фактори, при проектуванні Виробу, затиснутого між двома стінами, робиться
технічний відступ від другої стіни, розмір якого технолог вибирає самостійно, для безперешкодної
установки Виробу в нішу. У випадку, якщо розмір цього відступу (щілини між стіною і крайнім
корпусом Виробу) не перевищує 20 мм, щілина залишається незакритою. У разі якщо Замовник, при
підписанні договору зафіксував у специфікації бажання виготовити Виріб від стіни до стіни,
Виконавець проектує Виріб таким чином, щоб між стіною і крайнім ящиком Виробу залишився отвір
не менше 50 мм. Цей отвір, закривається фальш-фасадом, який підпилюється в розмір за місцем
установки.
Увага! Не рекомендується виготовлення стільниць з акрилового штучного каменю темних
кольорів і темних фасадів фарбованих і покритих глянцевим лаком! У зв'язку з фізико-хімічними
особливостями акрилу, на стільницях з темних кольорів, під час експлуатації, можлива поява світлих
подряпин. А при виробництві темних глянцевих фасадів можлива наявність явно виражених слідів
полірування. В разі замовлення невологостійких стільниць, Замовник знімає з себе відповідальність за
гарантійні обов’язки за таку стільницю. При наявності в замовленні наведених вище матеріалів,
претензії щодо якості даних матеріалів не приймаються!!
5.2 Гарантія:
5.2.1. Загальні умови:
– Гарантійний ремонт меблів здійснюється тільки при наявності Акту приймання-передачі
Виробу за даним договором та Чеку;
– Гарантія передбачає виконання ремонтних робіт Виробу та/або окремих його частин та/або
механізмів, якщо пошкодження виникли з вини Виконавця.
– Гарантія розповсюджується на Виріб, що використовується із дотриманням правил
експлуатації Виробу (Додаток № 4 цього договору).
5.2.2. На виготовлений Виріб а також на фурнітуру Виконавець встановлює гарантійний термін
від 12 місяців (згідно п.5.1.4. або п.5.1.5.). Термін обчислюється з моменту підписання Замовником,
акту приймання-передачі Виробу, при дотриманні Замовником Інструкції з догляду та правил
експлуатації комплекту меблів (Додаток № 4 цього договору).
5.2.4. З часом, двері (фасади) Виробу можуть змінити своє початкове положення (зміститися
відносно один одного або інших елементів Виробу), такий зсув фасадів є характерним і може бути
усунуто простим регулюванням механізмів їх кріплення. Оскільки довести відсутність стороннього
впливу на навісні частини Виробу неможливо – такий зсув не є гарантійним випадком та може
бути відрегульований Виконавцем за додаткову оплату.
5.3. Гарантія не поширюється на:
— елементи Виробу, які перероблені з причини порушення Замовником умов, викладених у пункті
4.2.4 цього договору.
— елементи Виробу, які надані Замовнику у вигляді подарунка
— освітлювальні прилади та/або їх елементи (трансформатори, вимикачі ін.). Гарантійний термін на
освітлювальні прилади становить 2 місяці з моменту закінчення монтажу Виробу.
Гарантія не поширюється на Виріб у разі його самостійної установки Замовником або
установки із залученням третьої сторони.
5.4. Безкоштовному гарантійному обслуговуванню не підлягають: скло, дзеркала, ламкі
деталі (маркуються етикетками «Обережно»). Кількість та цілісність вищевказаних елементів
Замовник зобов’язаний перевірити спільно із Виконавцем (або з Монтажником).
Механізми відкривання та трансформації фасадів, ящиків, та інших рухомих елементів Виробу,
вимагають постійного догляду. Настійно рекомендується, періодично здійснювати «затяжку» всіх
виробів металофурнітури, що здійснюють кріплення і регулювання вузлів, що забезпечують
відкривання і трансформацію фасадів та інших рухомих елементів. Дане регулювання повинно
здійснюватися Замовником самостійно і не є частиною гарантійних зобов'язань Виконавця!
5.5. Виріб знімається з гарантії у випадку пошкодження Виробу або окремих його частин
та/або механізмів в результаті:
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— стороннього втручання або спроби самостійного ремонту;
— несанкціонованих змін конструкції та/або схем виробу, не передбачених даним договором;
— механічних пошкоджень, або впливу занадто великого навантаження;
— механічних пошкоджень через використання окремих частин Виробу не за цільовим
призначенням.
У разі зняття Виробу з гарантії будь-які ремонті роботи та/або регулювання механізмів Виробу
здійснюється за окрему плату. Замовник зобов’язаний внести 100% передплату за ремонтні роботи до
моменту виїзду монтажників на об’єкт для здійснення негарантійного ремонту.
5.6. Гарантійні зобов'язання на побутову техніку, або сантехнічне обладнання обмежуються
строками, встановленими виробником даної техніки. У разі виникнення гарантійного випадку,
пов'язаного з побутовою технікою або сантехнічним обладнанням, що є частиною цього договору
Замовник зобов'язується звертатися безпосередньо в офіційні сервіс–центри, адреси яких вказані на
доданих до техніки гарантійних талонах. Будь які необхідні дії Замовника щодо гарантійного
обслуговування побутової техніки та/або сантехнічного обладнання (перевезення до/від
сервісного центру і т.п.) не є обов’язком Виконавця за цим договором та не можуть бути
відшкодовані за рахунок Виконавця.
6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.
6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання сторонами
своїх зобов'язань. У всьому іншому, що не врегульовано умовами цього договору, сторони будуть
керуватися чинним законодавством.
6.2. Підписанням цього договору Замовник підтверджує, що йому надана і зрозуміла повна
інформація про споживчі властивості товару, особливості фасадів обраної моделі, технологічні
особливості виготовлення, експлуатації та установки комплекту меблів.
6.3. Відповідальність за збереження Виробу переходить до Замовника з моменту доставки
Виробу або його елементів на адресу установки.
6.4. Право власності переходить Замовнику в момент повної оплати вартості Виробу (при
оплаті залишку коштів у сумі, зазначеній у п.3.3.2, 3.3.3, 3.4.3).
6.5. У разі відмови Замовника від умов даного договору, або внесення додаткових змін в
проект замовлення на будь-якому етапі його виконання Замовник зобов’язується сплатити
Виконавцю грошове відшкодування коштів у розмірі вартості придбаних Виконавцем на момент
відмови матеріалів або внесення додаткових конструктивних змін в проект замовлення та
оплачених на момент відмови робіт (технолог, замірщик, логістика і т.д.) для виконання даного
договору. Виконавець зобов'язаний повернути Замовникові кошти за вирахуванням вказаних у
пункті 6.5 сум.
6.6. Усі суперечки та розбіжності, що не передбачені умовами даного договору та/або які
можуть виникнути в ході виконання цього договору, вирішуються шляхом переговорів/усних
домовленостей між сторонами. У разі неможливості врегулювати спірне питання шляхом
переговорів/усних домовленостей спір передається на розгляд суду в порядку, передбаченому чинним
законодавством.
6.7. Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу при умові
підписання обома сторонами, по одному екземпляру для кожної зі сторін.
7. РЕКВІЗИТИ СТОРІН.
ВИКОНАВЕЦЬ
ЗАМОВНИК

ФО-П Соловйов Андрій Володимирович
ІПН:

2868721875
м.Київ, бул. Вацлава Гавела, 16,
Адреса:
офіс 102
+38 (044) 227-76-88;
+38 (067) 224-48-87
Телефони:
+38 (063) 879-87-77
Виконавець: ____________________

Адреса:
Телефони:
Замовник: ____________________

До договору додаються:
Додаток №1- Ескіз Виробу;
Додаток №2 - Специфікація Виробу;
Додаток №3 - Вимоги до приміщення, в якому буде встановлюватися Виріб;
Додаток №4 - Інструкція з догляду та правила експлуатації Виробу.
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