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ДОГОВІР № Д/      

купівлі - продажу автомобіля на умовах 100% передоплати 

м. Київ                            20      р. 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» (ТОВ «СІ ЕЙ 

АВТОМОТІВ»), в особі Заступника Генерального директора з торгівлі автомобілями Товариства з 

обмеженою відповідальністю «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» Бездітного Олександра Володимировича, який діє на 

підставі довіреності № 14/06/2022-1 від 14 червня 2022 року, надалі «Продавець», з однієї сторони,  

та фізична особа      , паспорт: серія       №       виданий       від       року, надалі 

«Покупець», з іншої сторони, які надалі разом іменуються «Сторони», а кожен окремо «Сторона»,  

керуючись власним волевиявленням, повністю усвідомлюючи значення та наслідки своїх дій, уклали 

цей Договір купівлі-продажу автомобіля (далі – Договір) при повному розумінні понять і термінів, що 

використовуються в цьому Договорі про наступне: 

 

Терміни, що використовуються в цьому Договорі мають наступне значення: 

  

Автомобіль – дорожній транспортний засіб, опис та вартість, якого наведено  у Специфікації, що є 

Додатком № 1 до цього Договору, який є невід'ємною частиною цього Договору. 

Дистриб’ютор – компанія, визначена сервісною документацією та (або) додатками до цього 

Договору, як така що організовує підтримання гарантії на Автомобіль. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. 

1.1. На умовах цього Договору Покупець зобов’язується в установленому цим Договором порядку 

оплатити або вже оплатив, а Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Автомобіль, що 

знаходиться на складі Продавця. 

 

2. АВТОМОБІЛЬ, ЙОГО ЦІНА, ОПЛАТА. 

2.1. На дату підписання цього Договору Ціна Автомобіля є       грн., без ПДВ. Ціна є дійсною 

протягом строку дії строку рахунку-фактури. Покупець на підставі рахунку-фактури перераховує попередню 

оплату на рахунок Продавця у розмірі 100% вартості Автомобіля. 

2.2. Якщо Покупець у зазначений строк не оплачує належним чином і в повному обсязі Ціну 

Автомобіля – цей Договір втрачає чинність.  

2.3. Строк передачі Автомобіля Покупцю становить не більше 7 (семи) календарних днів з дати 

зарахування належним чином грошових коштів в обсязі Ціни Автомобіля на рахунок Продавця. 

2.4. Місцем отримання Автомобіля Сторони визначили: м.      , вул.      , №      . 

2.5. Сторони погодили, що датою переходу права власності на Автомобіль є дата виписки видаткової 

накладної. Ризики випадкової втрати й ушкодження Автомобіля та право розпоряджатися і використовувати 

Автомобіль в повному обсязі визначеному законодавством переходять від Продавця до Покупця з моменту 

підписання акту приймання-передачі Автомобіля. 

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН. 

3.1. Продавець зобов’язується: 

3.1.1. Передати Покупцю по акту приймання-передачі оплачений Покупцем Автомобіль у строки 

визначені п. 2.3. цього Договору та надати всі необхідні документи для постановки Автомобіля на облік в 

уповноважених державних органах; 

3.1.2. Підтримувати гарантію на Автомобіль згідно з умовами, визначеними в інструкції (посібнику) з 

експлуатації Автомобіля та/або сервісній книжці, якщо інше не буде визначене додатковими угодами та/або 

додатками до цього Договору, що стосуються гарантійних зобов’язань. 

 

3.2. Покупець зобов’язується: 

3.2.1. У строк, передбачений п. 2.3. цього Договору, отримати Автомобіль у Продавця за адресою, 

зазначеною в п. 2.4. цього Договору; У разі неотримання (не прийняття) Автомобіля у строк, передбачений п. 

2.3. цього Договору не з вини Продавця, Покупець зобов’язується сплатити Продавцю послуги за зберігання 

Автомобіля по тарифам зберігання дилера Продавця за місцезнаходженням Автомобіля; 

3.2.2. Після отримання Покупцем Автомобіля у Продавця згідно умов цього Договору, Покупець 

повинен провести державну реєстрацію Автомобіля в уповноважених державних органах у порядку та в 

строки визначені чинним законодавством України.  

 

4. ТЕХНІЧНІ УМОВИ, ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВЯЗАННЯ. 

4.1. Продавець гарантує, що продає новий Автомобіль, який відповідає технічним вимогам заводу-
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виробника. Автомобіль може мати технологічний (до 40 км) пробіг.  

4.2. Гарантійні зобов’язання на Автомобіль визначаються згідно умов Додатку №2 до Договору. 

4.3. Гарантійний ремонт виконується протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з моменту 

фактичного надання Автомобіля та сервісної книжки на СТО  дилерської мережі Дистриб’ютора при 

наявності відповідних запасних частин на складі дилера та оформлення відповідної документації. При 

відсутності запасних частин, перебіг строку гарантійного ремонту починається з моменту отримання дилером 

відповідних запчастин.  

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 

5.1. У разі не виконання п. 2.3. цього Договору з вини Продавця, Покупець має право зобов’язати 

Продавця сплатити неустойку в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми Ціни Автомобіля 

зарахованої на рахунок Продавця, визначеної у п. 2.1. цього Договору, за кожний день прострочення, але не 

більше ніж 10 (десять) % від суми сплачених коштів за Автомобіль, або вимагати розірвання цього Договору 

з поверненням раніше внесених коштів.  

5.2. У разі відмови Покупця від отримання Автомобіля, поставленого в строк за цим Договором, чи 

відмови/розірвання цього Договору з ініціативи Покупця, Продавець повертає Покупцю раніше отримані 

кошти за Автомобіль, за винятком штрафу в розмірі 5% від Ціни Автомобіля, зазначеної в п.2.1. цього 

Договору. Сплата штрафних санкцій не звільняє Покупця від відшкодування збитків. 

5.3. По всім іншим питанням Сторони несуть відповідальність за цим Договором згідно з чинним 

законодавством України. 

 

6. ФОРС-МАЖОР. 

6.1. Жодна зі Сторін не несе відповідальність за повне або часткове невиконання, затримку виконання 

або неналежне виконання своїх зобов’язань по цьому Договору, якщо таке невиконання або затримка 

виконання безпосередньо або опосередковано викликані форс-мажорними обставинами. 

6.2. У разі якщо Покупець перерахував грошові кошти за Автомобіль, що реалізується за цим 

Договором, на розрахунковий рахунок Продавця, а останній не в змозі виконати передачу Автомобіля у 

зв’язку з форс-мажорними обставинами, Продавець повертає Покупцю перераховані грошові кошти у 

повному обсязі без застосування Покупцем штрафних санкцій до Продавця та відшкодування ним збитків. 

 

7. ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ.  

7.1. Усі спори, які можуть виникнути між Сторонами з цього Договору або у зв’язку з ним, 

підлягають розв’язанню у порядку, визначеному чинним законодавством України. 

7.2. У випадку коли у будь-який час виникне необхідність у проведенні експертизи Автомобіля (його 

вузлів, агрегатів, тощо), Сторони попередньо та остаточно погодились, що такі експертизи будуть 

проводитись Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз, якщо інше не буде визначено 

окремою письмовою домовленістю Сторін. При цьому Сторони цього Договору гарантують та 

зобов’язуються належним чином виконувати всі вказівки призначених для проведення експертизи експертів, 

своєчасно надавати для проведення експертизи необхідні матеріали, інформацію, докази, в тому числі 

транспортні засоби, вузли чи агрегати за першою вимогою експерта. 

 

8. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ. 

8.1. Особи, які підписали Договір, або уповноважені особи, які підписали Договір від імені Сторін, 

надають свою згоду на обробку їх персональних даних в обсязі та з метою що необхідна для виконання цього 

Договору, підтримання гарантії, послуг сервісу та реалізації транспортних засобів тощо та чинним 

законодавством, відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Такі особи 

підписами у Договорі підтверджують, що ознайомлені з правами закріпленими Законом України «Про захист 

персональних даних», місцем зберігання персональних даних, умовами доступу до персональних даних. 

Вказані особи згодні, що будь-яка обробка таких персональних даних, у тому числі передача третім особам 

не потребує отримання окремої згоди та здійснення письмового повідомлення про таку обробку. 

8.2. З огляду на те, що Покупець за Договором придбаває Автомобіль всесвітньо відомої торгової 

марки, офіційну дистрибуцію Автомобілів в Україні здійснює Дистриб’ютор, внаслідок чого на Покупця 

можуть в майбутньому поширюватися ті ж програми для споживачів Автомобілів, що і в інших країнах, або 

додатково впроваджені Продавцем (чи Дистриб’ютором), про що Покупця буде проінформовано окремо. 

Покупець надає згоду на передачу Продавцем інформації про Покупця, визначеної цим Договором, до 

Виробника Автомобіля, Дистриб’ютора, іншої особи визначеної Виробником або Дистриб’ютором або до 

афілійованої з Виробником особи. Зі своєї сторони Продавець гарантує, що вказана інформація не буде 

використовуватися у відкритих джерелах, не буде надана іншим особам (за винятком запиту компетентних 

органів держави, при дотриманні вимог діючого законодавства), не буде використана проти Покупця або в 

супереч цілей визначених цим Договором. Покупець висловлює свою безумовну згоду, без обмежень строку 

її дії, на обробку, зберігання, використання в інший спосіб Продавцем (Дистриб’ютором) інформації відносно 

особи (персональних відомостей) Покупця, яка надана або може бути надана Покупцем Продавцю під час 
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укладення та виконання даного Договору, в тому числі надається згода на передачу вищезазначеної 

інформації визначеним вище особам з метою: 

- надання Покупцеві додаткової інформації про Автомобілі та щодо їх експлуатації, а також 

інформації про товари та послуги, які потенційно можуть бути цікавими для Покупця; 

- збирання статистичної інформації та проведення маркетингових досліджень, рекламних кампаній; 

- доставки замовлених/узгоджених товарів та надання послуг Покупцю. 

Покупець надає згоду на отримання від Продавця або Дистриб’ютора, чи уповноваженої Продавцем 

чи Дистриб’ютором особи, текстової, графічної чи іншої інформації (далі – повідомлень), що відправляється 

через інформаційний канал, наданий Продавцеві в ході укладання Договору, через використання будь-яких 

каналів комунікацій, як-то, але не обмежуючись, sms-повідомлення,  повідомлення через Viber, WhatsApp, 

Skype, Telegram, Instagram, facebook messenger, Twitter, чи інші канали комунікації, як ті що існують на 

момент укладення Договору, такі і ті, що з’являться пізніше. На першу вимогу Покупця Продавець чи 

Дистриб’ютор виключить Покупця із розсилки повідомлень. 

 

9. ІНШІ УМОВИ. 

9.1. Сторони для даного Договору визначили, що однією із істотних умов даного Договору є 

обов’язковість його скріплення печаткою Продавця, а тому даний Договір вважається укладеним та набуває 

юридичної сили (чинності) виключно після його скріплення печаткою Продавця. У випадку невиконання 

даної умови Договору, даний Договір вважається неукладеним та не створює для сторін юридичних 

наслідків. 

9.2. Усі зміни і доповнення в цей Договір вносяться лише за письмовою згодою Сторін, оформленою 

належним чином. 

9.3. Жодна зі Сторін не вправі передавати свої права та обов’язки за цим Договором будь-якій третій 

стороні без письмової згоди іншої Сторони. 

9.4. Цей Договір складений у 3 (трьох) оригінальних примірниках, українською мовою, один 

примірник Продавцю, один примірник Покупцю, третій примірник використання під час для державної 

реєстрації Автомобіля (надається Покупцю). 

9.5. При пошкодженні Автомобіля внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, та/або внаслідок 

впливу інших суб’єктивних та/або об’єктивних факторів, що призвели до пошкодження Автомобіля, 

Продавець та/або Дистриб’ютор, в залежності від об’єму та характеру вказаних пошкоджень, має право зняти 

гарантію на Автомобіль в цілому або на окремі вузли та агрегати, про що письмово повідомляється Покупець 

за адресою вказаною нижче або в електронному вигляді по будь-яким відомим месенджерам Покупця. 

               9.6. При виконанні своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, проводять та 

дотримуються політики з запобігання та протидії корупції, зокрема Сторони у своїй діяльності впроваджують 

та дотримуються положень, процедур, антикорупційних програм та інших локальних актів з питань 

запобігання та протидії корупції. 

   Сторони при виконанні своїх зобов'язань за цим Договором: 

-    суворо дотримуватимуться вимог чинного законодавства України та міжнародного законодавства, 

що ратифіковане у встановленому порядку, що застосовується до Сторін, включаючи, але не 

обмежуючись вимогами законодавства, спрямованого на протидію корупції, боротьбу з відмиванням 

грошей, а також дотримуються принципів прозорості та відкритості; 

-     не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів 

або передачу цінностей, пропонування проявів гостинності, прямо або опосередковано, будь-яким 

особам, для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати будь-які неправомірні вигоди або 

переваги чи з метою досягнення інших неправомірних цілей; 

-   не здійснюють дії, що кваліфікуються законодавством, як неправомірна вигода (дача/отримання 

хабаря, комерційний підкуп), а також дії, що порушують вимоги законодавства України та 

міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. 

Зазначене у цьому пункті антикорупційне застереження є істотною умовою цього Договору. Сторони 

погоджуються, що будь-яке порушення, вищезазначених умов однією Стороною, яке з обґрунтованої точки 

зору іншої Сторони може призвести до несприятливих наслідків, надаватиме останній право в 

односторонньому порядку розірвати цей Договір, шляхом направлення обґрунтованого повідомлення 

рекомендованим листом не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати розірвання 

Договору. 

9.7. Продавець є платником єдиного податку 2% спрощеної системи оподаткування, група 3.  

9.8. Назви розділів та нумерація пунктів цього Договору використовуються лише для зручності та 

жодним чином не впливають на їх зміст і тлумачення. Після набрання чинності цим Договором всі попередні 

переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові 

домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу. 

 

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН. 

10.1. Обидві Сторони визнають та запевняють, що усі умови та положення цього Договору були 
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прийняті Сторонами до уваги та знайшли своє відображення у визначені підстав для укладення цього 

Договору та при прийнятті рішення про підписання цього Договору. На підтвердження того, що зміст цього 

Договору Сторонами прочитаний, відображає їх наміри, містить всі істотні та суттєві умови, про які Сторони 

бажали досягти згоди, Сторони укладають цей Договір, на підтвердження чого підписують цей Договір 

особисто чи уповноважують своїх повноважних представників поставити підписи під цим Договором, що 

скріплюються печатками Сторін з боку юридичних осіб станом на дату та у місці, вказаному вище.  
 

Продавець: 
ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» 
Юридична адреса: 03045, Україна,   
м. Київ, Столичне шосе, 90; 
АТ ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК 
IBAN :  UA143348510000000002600710814  
МФО 334851, ЄДРПОУ 34569623 
 
Заступник Генерального директора з торгівлі 
автомобілями  
 
______________________ О.В. Бездітний    
 

М.П. 

Покупець: 

ПІБ      ,  

місце проживання:      , місце реєстрації (якщо не 

співпадає з місцем проживання):      , 

ідентифікаційний код       

підпис       
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Додаток №1 
до Договору купівлі-продажу автомобіля  
№      від "     "       20      року 

 

   СПЕЦИФІКАЦІЯ    
        

№ п/п Найменування товару * Код Інші технічні характеристики Кількіст Ціна за одиницю Загальна вартість  

  УКТЗЕД  ь, од. без ПДВ, грн. ** без ПДВ, грн.**  

        
   1    

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         
Загалом: 1  

   

 Всього:   
* За наявності додатково встановлених запасних частин (матеріалів) надається відповідний Перелік.  

** Згідно пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України.  
 
Всього 1 (один) автомобіль загальною вартістю       грн. 00 коп. (     ), без ПДВ.  

Додаток № 1 є невід’ємною частиною Договору. Дата Додатку № 1відповідає даті Договору.   
Цей додаток № 1 до Договору складений українською мовою у 3 (трьох) оригінальних примірниках, кожен із 

яких має однакову юридичну силу, один примірник Продавцю, один примірник Покупцю, третій примірник 

використання під час для державної реєстрації Автомобіля (надається Покупцю). 

 

Продавець: 

ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» 
Юридична адреса: 03045, Україна,   
м. Київ, Столичне шосе, 90; 
АТ ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК 
IBAN :  UA143348510000000002600710814  
МФО 334851, ЄДРПОУ 34569623 
 
Заступник Генерального директора з торгівлі 
автомобілями  
 
______________________ О.В. Бездітний    

М.П. 

Покупець: 

ПІБ      ,  

місце проживання:      , місце реєстрації (якщо не 

співпадає з місцем проживання):      , 

ідентифікаційний код       

підпис       
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АКТ №zk25320456  

передачі-прийняття Автомобіля від               20      р. 
  

місце складення: визначено у п.2.4. Договору купівлі - продажу автомобіля на умовах 100% передоплати від       №      .  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» (ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ»), в особі Заступника 

Генерального директора з торгівлі автомобілями Товариства з обмеженою відповідальністю «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» Бездітного 

Олександра Володимировича, який діє на підставі довіреності № 14/06/2022-1 від 14 червня 2022 року, надалі 

«Продавець», з однієї сторони,  

та фізична особа        , склали цей Акт , що є невід’ємною частиною Договору купівлі - продажу автомобіля на умовах 

100% передоплати від       №      .  
року, та засвідчують своїми підписами наступне.  
1. Відповідно до Договору №       від "            20      року, Продавець передає 

цього а Покупець отримує Автомобіль (Легковий автомобіль / Вантажний автомобіль / 

Автобус):  

Торгівельної марки:      ; Комерційна назва:      ;  

№ кузова:      ; VIN код:       ; № шасі:       ;  

№ двигуна:      ;  

Модифікація:            ;  

Конфігурація:      ;   

Колір:      ; Оббивка:      ;  

Вартість (Ціна) Автомобіля:       (грн.) без ПДВ згідно пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового 

кодексу України.  

Транзитний номер:      .  
№ Сертифікату відповідності знаходиться у ВМД   

2. Пробіг Автомобіля, відповідно до показників лічильника пробігу, складає км     .  Покупець не має претензій стосовно комплектації Автомобіля.  
3. Покупець оглянув Автомобіль, Продавець через уповноваженого представника продемонстрував, а 
Покупець перевірив роботоздатність вузлів та агрегатів Автомобіля. Претензій у Покупця до 

Продавця стосовно якості Автомобіля не має. 
4. Покупець оглянув VIN код Автомобіля, йому повідомлений рік виробництва Автомобіля, йому роз`яснені інші символи VIN коду  
5. Сторони засвідчують, що Автомобіль передано без механічних ушкоджень, та при ньому наявні сервісна книжка, 

посібник (керівництво) з експлуатації. 
6. Покупця проінформовано, що всі його звернення з питань гарантії розглядаються на підставі належним чином 

оформленої (належної) заяви. Належною є заява: оформлена письмово, підписана Покупцем, датована, з обов'язковим 
наданням Покупцем: (1) Автомобіля; 

(2) Сервісної книжки, оформленої та підписаної Продавцем, зі всіма необхідними печатками та відмітками про виконання 

передпродажної підготовки, про проходження регламентного технічного обслуговування (ТО); (3) оригіналів: наряд-
замовлень, актів виконаних робіт про проходження регламентного ТО зі всіма необхідними підписами, печатками та 

відмітками Дилера, чеків про оплату попередніх регламентних ТО. Покупець погоджується з тим, що його заява без 
належного оформлення залишатиметься без розгляду Продавцем (Дилером, Дистриб'ютором) до моменту її дооформлення 

Покупцем належним чином.  
7. Покупець не має претензій до Продавця стосовно строків передачі, якості та комплектації Автомобіля. Продавець не має 

претензій до Покупця стосовно оплати вартості Автомобіля. Між Сторонами відсутні будь-які інші взаємні чи односторонні претензії або 
вимоги у зв'язку з передачею Автомобіля.  
8. Акт складено в 3 (трьох) примірниках, один примірник Продавцю, один примірник Покупцю, третій примірник використання під час для 

державної реєстрації Автомобіля (надається Покупцю). 
 

9. Зауваження Покупця до Автомобіля є дійсними на момент складання Акту, якщо про це є застереження у цьому Акті, посвідчене підписами 
Покупця та уповноваженого представника Продавця, а власне зауваження оформлені у вигляді додатку до цього Акту у довільній формі із 
зрозумілим їх описом, датовані, посвідчені підписами представника Продавця та Покупця.   

10. З Автомобілем отримано:  
 
 транзитні номери  
  акт прийому-передачі автомобіля 
 сервісна книжка з відміткою про передпродажну підготовку посібник(керівництво) з експлуатації автомобіля 
 копія сертифікату відповідності запасне колесо 
 2 комплекти ключів набір інструментів 
 домкрат  

   
* За наявності додатково встановлених запасних частин (матеріалів) надається відповідний Перелік.       
Продавець: 
ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» 
Юридична адреса: 03045, Україна,   
м. Київ, Столичне шосе, 90; АТ ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 
МІЖНАРОДНИЙ БАНК, IBAN :  UA143348510000000002600710814  
МФО 334851, ЄДРПОУ 34569623 
 
Заступник Генерального директора з торгівлі автомобілями  
 
______________________ О.В. Бездітний    
М.П. 

Покупець: 
ПІБ      ,  
місце проживання:      , місце реєстрації (якщо не співпадає з 

місцем проживання):      , ідентифікаційний код       

підпис       
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