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ЗАГАЛЬНІ УМОВИ 

 

Підтвердження замовлення та Загальні комерційні умови (ЗКУ) регулюють 

відносини між Продавцем та Покупцем під час купівлі-продажу товарів. Замовлення та 

його підтвердження разом іменуються Угода.  

 

1. Умови поставки 

 

Продавець зобов’язується продати, а Покупець зобов’язується купити товари, 

зазначені у Підтвердженні Замовлення.  

Покупець набуває права власності на Продукцію з моменту доставки партії товарів 

у пункт доставки із дотриманням відповідних умов INCOTERMS 2000, як зазначено у 

Підтвердженні Замовлення.  

Покупець та Продавець погоджуються із тим, що транспортування товарів 

здійснюватиметься ними самостійно або від їх імені.  

Кількість визначається у рахунку-фактурі.  

Якість визначатиметься на підставі сертифікату якості, виданого лабораторією 

Продавця.  

Покупець має право доручити незалежному інспектору перевірку кількості та 

якості у пункті завантаження товарів.  

 

2. Поставка автотранспортом 

 

Кількість товарів зазначається у комерційному рахунку-фактурі. Сторони 

зобов’язуються заповнити та підписати товарно-транспортну накладну (CMR) після 

передачі товарів.  

Завантаження машин:  

- Завантаження машин може відбуватися з понеділка по п’ятницю з 6:00 до 14:00 у 

порядку черги після прибуття на нафтопереробний завод.  

- Водії повинні дотримуватися відповідних інструкцій заводу; в іншому випадку 

завод має право відмовити у завантаженні машин.  

 

3. Розміщення замовлення 

 

 У Замовленні вказується така інформація про Покупця: назва продукції із SAP 

кодом, фасування, кількість, пункт призначення, умови поставки відповідно до 

INCOTERMS 2000, бажана дата завантаження.   

 Замовлення надсилається Продавцеві у письмовій формі (електронною поштою чи 

факсом) не пізніше, ніж за 10 робочих днів до необхідної дати завантаження. 

 Протягом 3 робочих днів з дати Замовлення Продавець має підтвердити наявність 

продукції (необхідний асортимент) та дату поставки.   

 

4. Призупинення поставки 

 

У випадку передплати  

Якщо Покупець має непогашену заборгованість перед Продавцем строком більше 5 

днів за будь-яким укладеним контрактом, Продавець має право призупинити поставку 

товарів або надання послуг Покупцеві в кредит або вимагати виконання подальших умов 

(надання забезпечення). В такому випадку Продавець має право здійснювати поставку 

товарів чи надання послуг Покупцеві, лише якщо Покупець сплатить суму, що дорівнює 

120% загальної еквівалентної вартості товарів, що повинні поставлятися, чи послуг, що 
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повинні надаватися, але не більше суми еквівалентної вартості товарів, що повинні 

поставлятися, чи послуг, що повинні надаватися, плюс непогашена заборгованість, до 

початку поставок товарів чи надання послуг, відповідно. Продавець використовує суму, 

сплачену Покупцем, для зменшення попередньої заборгованості Покупця. Надлишок 

після сплати попередньої заборгованості вважається авансовим платежем за замовлені 

товари чи послуги, і Продавець виставляє щодо нього рахунок.  

Якщо Покупець має непогашену заборгованість строком більше 15 днів за будь-

яким контрактом, що укладений чи має бути укладений із будь-якою компанією-

Учасницею MOL Group, в якій компанія «МОЛ Лтд.» (MOL Plc.) (місцезнаходження: 

Угорщина, 1117, Будапешт, вул. Октобер хусонхармадіка, 18 (H-1117, Budapest, Október 

huszonharmadika u. 18), реєстраційний номер 01-10-041683) володіє контролюючою 

часткою участі у значенні положень пункту 685/В Закону IV від 1959 року Цивільного 

кодексу Угорщини – надалі – «Учасник MOL Group», – Продавець має право призупинити 

обслуговування Покупця у кредит або вимагати виконання подальших умов (надання 

забезпечення). Продавець має право здійснювати поставку товарів чи надання послуг 

Покупцеві, якщо Покупець виплатить авансом відповідно до вимоги Продавця про 

авансовий платіж загальну еквіваленту вартість товарів, що повинні поставлятися, чи 

послуг, що повинні надаватися. Після поставки товарів чи надання послуг Продавець 

надсилає Покупцеві рахунок на суму авансового платежу разом із остаточним рахунком.  

Покупець підтверджує, що Продавець має право вносити зміни до переліку 

Учасників MOL Group протягом строку дії Угоди в односторонньому порядку, надіславши 

відповідне письмове повідомлення про це Покупцеві.  

У випадку виникнення заборгованості у Покупця вперше у відповідному 

календарному році перед будь-яким Учасником MOL Group, і якщо Покупець погасив усі 

свої борги, що підлягали сплаті, Продавець знову здійснює поставку товарів і/або надання 

послуг Покупцеві у межах суми забезпечення Кредитної лінії. Продавець має право 

змінити суму Кредитного ліміту без згоди Покупця, якщо у Покупця вдруге виникне 

заборгованість перед будь-яким Учасником MOL Group у відповідному календарному 

році.  

Продавець має право припинити дію Угоди, надавши відповідне повідомлення у 

письмовій формі за 15 днів до припинення, якщо у Покупця є непогашена заборгованість 

строком більше 30 днів перед будь-яким Учасником MOL Group, сума якої становить не 

менше 1000 євро на кожного Учасника MOL Group, або якщо сукупна непогашена 

заборгованість перед Учасниками MOL Group строком більше 30 днів дорівнює чи 

перевищує 10000 євро.  

З метою виконання цієї статті Сторони погодилися, що у випадку непогашеної 

заборгованості в будь-якій валюті, окрім євро, сума такої заборгованості перераховується 

у євро за відповідним валютним курсом Європейського центрального банку (офіційний 

курс ЄЦБ).  

 

У випадку відстроченого платежу  

Якщо Покупець має непогашену заборгованість перед Продавцем строком більше 5 

днів за будь-яким укладеним контрактом, Продавець має право призупинити поставку 

товарів або надання послуг Покупцеві або вимагати виконання подальших умов (надання 

забезпечення). В такому випадку Продавець має право здійснювати поставку товарів чи 

надання послуг Покупцеві, лише якщо Покупець сплатить суму, що дорівнює 120% 

загальної еквівалентної вартості товарів, що повинні поставлятися, чи послуг, що повинні 

надаватися, але не більше суми еквівалентної вартості товарів, що повинні поставлятися, 

чи послуг, що повинні надаватися, плюс непогашена заборгованість, до початку поставок 

товарів чи надання послуг, відповідно. Продавець використовує надлишок від сплаченої 

Покупцем суми загальної еквівалентної вартості товарів, що повинні поставлятися, чи 
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послуг, що повинні надаватися, для зменшення попередньої заборгованості Покупця, що 

виникла на основі інших контрактів, укладених між Покупцем і Продавцем.  

Продавець має право припинити дію Угоди, надавши відповідне повідомлення у 

письмовій формі за 15 днів до припинення, якщо у Покупця є непогашена заборгованість 

строком більше 30 днів перед будь-яким Учасником MOL Group, в якому компанія «МОЛ 

Лтд.» (місцезнаходження: Угорщина, 1117, Будапешт, вул. Октобер хусонхармадіка, 18, 

реєстраційний номер 01-10-041683) володіє контролюючою часткою участі у значенні 

положень пункту 685/В Закону IV від 1959 року Цивільного кодексу Угорщини – надалі – 

«Учасник MOL Group», – сума якої становить не менше 1000 євро на кожного Учасника 

MOL Group, або якщо сукупна непогашена заборгованість перед Учасниками MOL Group 

строком більше 30 днів дорівнює чи перевищує 10000 євро. З метою виконання цієї статті 

Сторони погодилися, що у випадку непогашеної заборгованості в будь-якій валюті, окрім 

євро, сума такої заборгованості перераховується у євро за відповідним валютним курсом 

Європейського центрального банку (офіційний курс ЄЦБ). 

Покупець підтверджує, що Продавець має право вносити зміни до переліку 

Учасників MOL Group протягом строку дії Угоди в односторонньому порядку, надіславши 

відповідне письмове повідомлення про це Покупцеві.  

 

5. Кредитний ліміт 

 

Продавець надає Покупцеві Кредитний ліміт стосовно поставки товарів та надання 

послуг за Угодою.  

Якщо загальна сума заборгованості Покупця та підтверджених замовлень за 

Угодою перевищує Кредитний ліміт, Продавець має право обслуговувати Покупця 

виключно за умови, що Покупець погасить свою заборгованість, аби наявна сума 

Кредитного ліміту покривала вартість замовлених товарів та/або послуг.  

Продавець має право вносити зміни (шляхом надання повідомлення Покупцеві у 

письмовій формі) у суму Кредитного ліміту без згоди Покупця, якщо буде встановлена 

негативна інформація щодо фінансового стану чи платоспроможності Покупця. Наступні 

ознаки вважаються негативною інформацією:  

- якщо Покупець чи пов’язана із ним Компанія, як це визначено у Законі С від 2000 

року про бухгалтерський облік, або будь-яка наступна компанія 

засновника/власника Покупця, або будь-яка компанія близького родича – як це 

визначено умовами Цивільного кодексу – засновника/власника Покупця має 

непогашену заборгованість перед Продавцем чи будь-яким Учасником MOL Group; 

- якщо організація кредитного страхування знижує чи скасовує ліміт, що 

застосовується до Покупця;  

- якщо фінансова стабільність Покупця погіршилася за даними будь-якої кредитної 

агенції чи за внутрішньої моделлю оцінки Продавця;  

- якщо щодо Покупця чи пов’язаної з ним компанії, як це визначено у Законі С від 

2000 року про бухгалтерський облік, або будь-якої наступної компанії 

засновника/власника Покупця, або будь-якої компанії близького родича – як це 

визначено умовами Цивільного кодексу – засновника/власника Покупця, розпочато 

судове провадження (наприклад, судовий розгляд суперечки, процедура 

банкрутства, ліквідації, виконання судового рішення, тощо), і про це стало відомо 

Продавцеві;  

- якщо щодо Покупця чи пов’язаної з ним компанії, як це визначено у Законі С від 

2000 року про бухгалтерський облік, або будь-якої наступної компанії 

засновника/власника Покупця, або будь-якої компанії близького родича – як це 

визначено умовами Цивільного кодексу – засновника/власника Покупця, розпочато 

позасудове стягнення, і про це стало відомо Продавцеві;  
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- якщо склад власників Продавця змінився у спосіб, який суттєво та негативно 

впливає на фінансову спроможність Покупця.  

 

У випадку таких змін Продавець зобов’язаний негайно повідомити Покупця у 

письмовій формі. Той факт, що Покупець не приймає зміни Кредитного ліміту, не являє 

собою автоматичне припинення дії Угоди. В такому випадку Сторони ведуть перемовини, 

результат яких оформлюється протоколом. Якщо протягом 30 днів перемовини не 

принесли позитивного результату, Угода припиняє діяти, і Сторони проводять взаємні 

розрахунки.  

 

6. Умови оплати 

 

Виставлення рахунків  

Передплата  

Продавець виставляє рахунок-проформу (вимогу про авансовий платіж), який 

пересилається Покупцеві.  

Зобов’язання Покупця щодо платежів вважається виконаним, коли загальна сума 

купівельної вартості, зазначена у рахунку-проформі (вимозі про авансовий платіж), 

зараховується на банківський рахунок Продавця.  

Якщо строк оплати припадає на вихідний день чи день, коли банки не працюють у 

країні Продавця, строком оплати вважається попередній останній робочий день.    

Покупець зобов’язується зазначити номер(-и) рахунку-проформи у документі про 

банківський переказ. Якщо Покупець не зазначить номер(-и) рахунку-проформи, 

Продавець має право використати отриманий платіж для покриття будь-яких відсотків за 

простроченими платежами, а залишок – для покриття наступних зобов’язань Покупця, 

строк виконання яких наступає. Продавець інформує Покупця у письмовій формі, для 

покриття яких зобов’язань Покупця було використано платіж.  

Покупець сплачує договірну ціну у повному обсязі і не має права жодним чином 

зараховувати платежі у рахунок договірної ціни.  

Покупець сплачує комісійні банку Покупця, а будь-які інші збори, що стягуються 

будь-яким іншим банком (банком-кореспондентом чи банком-одержувачем), який бере 

участь у транзакції, оплачуються Продавцем. Якщо Сторони не узгодять це у письмовій 

формі, не допускаються жодні відрахування (на будь-яких підставах) із суми виставленого 

рахунку.    

Після виконання зобов’язань Продавець виставляє остаточний рахунок-фактуру, в 

якому авансовий платіж зараховується у кредит.  

 

Відстрочений платіж  

Продавець виставляє рахунок-фактуру, який пересилається Покупцеві.  

Зобов’язання Покупця щодо платежів вважається виконаним, коли загальна сума 

купівельної вартості, зазначена у рахунку-фактурі, зараховується на банківський рахунок 

Продавця.  

Якщо строк оплати припадає на вихідний день чи день, коли банки не працюють у 

країні Продавця, строком оплати вважається попередній останній робочий день.    

Покупець зобов’язується зазначити номер(-и) рахунку-фактури у документі про 

банківський переказ. Якщо Покупець не зазначить номер(-и) рахунку-фактури, Продавець 

має право використати отриманий платіж для покриття будь-яких відсотків за 

простроченими платежами, а залишок – для покриття наступних зобов’язань Покупця, 

строк виконання яких наступає. Продавець інформує Покупця у письмовій формі, для 

покриття яких зобов’язань Покупця було використано платіж.  

Покупець сплачує договірну ціну у повному обсязі і не має права жодним чином 

зараховувати платежі у рахунок договірної ціни.  
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Покупець сплачує комісійні банку Покупця, а будь-які інші збори, що стягуються 

будь-яким іншим банком (банком-кореспондентом чи банком-одержувачем), який бере 

участь у транзакції, оплачуються Продавцем. Якщо Сторони не узгодять це у письмовій 

формі, не допускаються жодні відрахування (на будь-яких підставах) із суми виставленого 

рахунку.    

 

7. Порушення строків оплати 

 

 Якщо Покупець не сплачує суму рахунку-фактури в строк, вважається, що він 

прострочив платіж. Покупець сплачує відсотки за простроченими платежами протягом 8 

днів із дати отримання дебетового авізо, виставленого Продавцем на суму простроченої 

заборгованості за період прострочення, т. з дати настання строку оплати і до дати 

фактичної оплати, за ставкою:   

- 1-місячна ставка LIBOR в дол. США + 8% (якщо рахунок виставлено на суму в 

доларах США);  

- 1-місячна ставка EURIBOR +8% (якщо рахунок виставлено на суму в євро),  

вирахувану станом на перший робочий день місяця, в якому виникає прострочення 

платежів Покупцем, та яка відображається на Сервісі моніторингу грошових курсів 

Рейтерс (Reuters Monitor Money Rate Service) на сторінці «LIBOR/EURIBOR».  

 Відсотки за простроченими платежами розраховуються на базі кількості днів, що 

фактично сплинули, та року тривалістю 360 днів. Відсотки за простроченими платежами 

сплачуються у тій самій валюті, в якій виставлено рахунок-фактуру.  

 Сторона, яка прострочила платіж, сплачує нараховані відсотки за простроченими 

платежами іншій стороні протягом 8 днів після отримання вимоги про сплату.  

 

8. Скарги 

 

Скарги подаються у письмовій формі із зазначенням відповідних підстав для 

скарги та з підтверджуючими документами.  

Скарги щодо кількості не приймаються після того, як Продукція була передана 

Покупцеві/першому перевізнику, а товарно-транспортна накладна була підписана 

експедитором.  

Скарги щодо некомплектності поставки чи помилок у виконаних відправленнях 

надаються Продавцеві протягом 5 робочих днів після дати прибуття Продукції в пункт 

призначення та перевірки Продукції Покупцем.  

Скарги щодо якості надаються Продавцеві протягом 5 робочих днів з моменту 

виявлення недоліків. Скарги щодо якості можуть стосуватися прихованих недоліків, які 

можливо виявити лише під час продажу, випробувань чи користування Продукцією.  

Якщо йдеться про скарги щодо якості, і якщо скарга не була врегульована 

Сторонами мирним шляхом, буде призначено незалежного інспектора з якості для 

перевірки якості Продукції. Результати такої перевірки є остаточними, і рішення 

інспектора є обов’язковим для виконання сторонами. Усі витрати на проведення перевірки 

якості покриваються стороною, що програла справу.  

Якщо Продавець не приймає скаргу, Сторони можуть передати суперечку щодо 

якості для вирішення в установу з перевірки якості, обрану за згодою сторін. Витрати на 

послуги такої установи покриваються стороною, що програла справу.  

Якщо скарга прийнята, і якщо предмет суперечки все ще придатний для 

використання, Покупець може вимагати знижки, але в такому випадку він повинен 

довести факт втрати цінності Продукції. Продавець має право замінити таку продукцію 

замість того, аби надати знижку. Якщо така продукція непридатна для використання, 

Покупець має право вимагати її заміни без додаткових витрат.  
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Жодна скарга щодо якості не надає Покупцеві права відмовитися від сплати 

купівельної ціни за продукцію, якої скарга не стосується. Верхньою межею суми скарги 

щодо якості продукції є вартість товарів, якість яких є предметом скарги.  

Продавець не приймає відповідальності за транспортний засіб Покупця чи 

призначеного ним перевізника або за збитки, зазнані у процесі поставки, починаючи із 

завантаження продукції, що перевозиться, до завантаження замовленої продукції. 

Продавець приймає відповідальність за якість товарів, що піддаються перевірці та 

зберігаються окремо під час розгляду скарги, за умови, що погіршення якості не відбулося 

під час транспортування чи протягом зберігання у Покупця.  

Продавець не несе відповідальності за порушення гарантії, якщо:  

- Покупець використовує таку Продукцію після надання відповідного повідомлення; 

або 

- погіршення якості відбулося під час транспортування чи протягом зберігання у 

Покупця; або 

- недолік з’явився через порушення Покупцем письмових інструкцій Продавця щодо 

транспортування, зберігання чи використання Продукції.  

Продавець не несе жодної відповідальності за будь-які вторинні збитки 

(включаючи, окрім іншого, виробничі втрати, втрату продукції, прибутку, доходу, 

непередбачені витрати чи втрату контрактів).  

 

9. Форс-мажорні обставини 

 

Обставини, які вважаються форс-мажорними, - це непередбачені обставини, яким 

неможливо завадити людськими зусиллями (наприклад, війна, загальнонаціональний 

страйк, землетрус, повінь, пожежа, терористична атака, тощо), які не залежать від наміру 

Сторін і безпосередньо перешкоджають здатності певної сторони виконати свої 

зобов’язання. На вимогу іншої сторони постраждала сторона надає свідоцтво про 

настання форс-мажорних обставин, видане відповідними органами чи організацією, що 

представляє інтереси країни-відправника.  

Якщо Сторони не узгодять інше у письмовій формі, строки виконання зобов’язань 

продовжуються пропорційно тривалості дії форс-мажорних обставин.  

Сторони без зволікань повідомляють одна одну про загрозу чи фактичне настання 

будь-яких форс-мажорних обставин та їх передбачену тривалість. Збитки, зазнані через 

затримку у наданні такого повідомлення про загрозу чи фактичне настання форс-

мажорних обставин, відшкодовуються стороною, винною у несвоєчасному наданні 

повідомлення.  

 

10. Положення про конфіденційність 

 

 Сторони погоджуються, що усі відомості та факти, які стосуються однієї сторони 

та її діяльності, отримані чи здобуті у будь-який час і будь-яким чином іншою стороною 

внаслідок ділових стосунків між сторонами, вважаються комерційною таємницею 

(конфіденційною інформацією), а, отже, вони не підлягають розголошенню чи наданню 

третім особам чи використанню з будь-якою іншою метою, окрім здійснення таких 

ділових стосунків.  

 Це положення не застосовується до розголошення інформації компанією «МОЛ-

ЛУБ Лтд.» (MOL-LUB Ltd.) третій особі, що надає компанії «МОЛ-ЛУБ Лтд.» фінансово-

бухгалтерські, страхові та інші додаткові фінансові послуги (включаючи стягнення боргів) 

на контрактній основі, а також, у випадку відступлення боргу, що виникає у зв’язку із 

Замовленням та його Підтвердженням компанією «МОЛ-ЛУБ Лтд.», до розголошення 

такої інформації компанією «МОЛ-ЛУБ Лтд.» правонабувачеві, коли це необхідно для 

укладання та виконання угоди про відступлення. Крім того, якщо необхідно будь-яке 
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фінансове забезпечення, зобов’язання про нерозголошення не застосовується до 

розголошення такої інформації компанією «МОЛ-ЛУБ Лтд.» третій особі, коли це 

необхідно для укладання та виконання контрактів, пов’язаних із наданням необхідного 

забезпечення.  

 Зобов’язання про нерозголошення не застосовується до інформації, яка:  

- наявна у відкритому доступі або стає в подальшому загальновідомою внаслідок 

причин, не пов’язаних із діяльністю чи бездіяльністю сторони, що отримує 

інформацію; або 

- вірогідно, була у розпорядженні сторони, що отримує інформацію, до дати 

набрання чинності Підтвердженням замовлення; або  

- була одержана стороною, що отримує інформацію, від третьої особи, яка не несе 

зобов’язань про дотримання конфіденційності щодо сторони, якої така інформація 

стосується; або 

- повинна бути оприлюднена чи розголошена відповідно до закону, регламенту 

фондової біржі чи наказу відповідного органу, у тій мірі, в якій таке розголошення 

необхідно за законом.  

 

11. Регламент REACH 

 

ІНФОРМАЦІЯ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ ДОКУМЕНТІВ НА РЕЧОВИНИ, ПРОМІЖНІ 

РЕЧОВИНИ ТА КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ  

1. Сторони констатують, що Продукція (речовини, вироби, препарати), щодо якої 

необхідне Підтвердження замовлення, підпадає під дію Регламенту ЄС №1907/2006 

Європейського парламенту та Ради Європи про порядок реєстрації, оцінки, дозволу та 

обмеження використання хімічних речовин (надалі – «Регламент REACH»). Покупець 

заявляє, що він ознайомлений із положеннями Регламенту REACH, та зобов’язується 

повністю дотримуватися застосовуваних до нього положень. Сторони згодні 

співпрацювати у будь-який можливий спосіб, аби забезпечити виконання вимог 

Регламенту REACH.       

2. Покупець підтверджує, що Продавець подав документи для реєстрації Продукції, щодо 

якої необхідне Підтвердження замовлення, відповідно до положень Регламенту REACH. В 

реєстраційному досьє зазначаються визначені способи використання, вказані у Переліку 

визначених способів використання, і, відповідно, була проведена реєстрація Продукції для 

використання такими способами. Перелік визначених способів використання доступний 

для ознайомлення в Організації Продавця із дотримання положень Регламенту REACH. 

Продавець продає Продукцію для використання способами, зазначеними вище, а 

Покупець приймає Продукцію для використання у межах зазначених способів 

використання.  

3. Покупець підтверджує, що він отримав Паспорт безпеки продукції (SDS) у друкованій 

чи електронній формі, ознайомився із ним та зрозумів інформацію, що в ньому викладена, 

і буде дотримуватися цього документа, а також положень Регламенту REACH під час 

використання чи можливого перепродажу Продукції.  

Сторони погодилися, що у випадку оновлення даних у Паспорті безпеки продукції 

Продавець надсилає нову оновлену версію Паспорта Покупцеві в електронній формі 

(електронною поштою чи на інформаційному носії).  

ІНФОРМАЦІЯ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ ЛИШЕ ДОСЬЄ НА РЕЧОВИНИ  

4. Покупець підтверджує, що він несе відповідальність за відшкодування усіх збитків, що 

можуть трапитись внаслідок порушення ним зобов’язань, передбачених положеннями 

Регламенту REACH чи Підтвердженням замовлення.  

ІНФОРМАЦІЯ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ ЛИШЕ ДОСЬЄ НА ПРОМІЖНІ РЕЧОВИНИ ТА 

ДОСЬЄ НА КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ  
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4. Якщо Покупець підтвердив, що він використовує Продукцію, щодо якої необхідне 

Підтвердження замовлення, як ізольовану проміжну речовину, що транспортується, у 

Суворо контрольованих умовах (SCC), як це визначено в Регламенті REACH, до 

Підтвердження замовлення додається відповідна письмова декларація (надалі – 

«Підтвердження SCC»). У випадку будь-яких змін в умовах, зазначених в Підтвердженні 

SCC, Покупець негайно повідомляє про це Продавця.  

5. Якщо Продавець зареєстрував Продукцію, щодо якої необхідне Підтвердження 

замовлення, виключно як проміжну речовину, що використовується у Суворо 

контрольованих умовах, Покупець має право, за відсутності необхідного Підтвердження 

SCC, відмовитися від поставки Продукції, доки не буде отримане необхідне дійсне 

Підтвердження SCC.  

6. Якщо Продавець зареєстрував Продукцію, щодо якої необхідне Підтвердження 

замовлення, невиключно як проміжну речовину, що використовується у Суворо 

контрольованих умовах, – для дотримання вимог Регламенту REACH в повному обсязі – 

Покупець під час надання Підтвердження замовлення підтверджує, що способи 

використання ним Продукції відповідають зареєстрованим способам використання, у 

такій формі:  

a. якщо йдеться про проміжну речовину, що використовується у Суворо 

контрольованих умовах, – Покупець підписує Декларацію Покупця про способи 

використання та Підтвердження SCC; або 

b. якщо йдеться про проміжну речовину, що не використовується у Суворо 

контрольованих умовах, – Покупець підписує Декларацію Покупця про способи 

використання; або 

c. якщо йдеться про інші способи використання (не як проміжні речовини), – Покупець 

підписує Декларацію Покупця про способи використання.  

У випадку будь-яких змін в умовах, зазначених в згаданих вище підтвердженнях чи 

деклараціях, Покупець негайно інформує про це Продавця.  

У випадку, зазначеному у цьому пункті 6, якщо внаслідок зміни способу використання чи 

з будь-яких інших підстав Покупець не надасть відповідне Підтвердження SCC чи 

Декларацію Покупця про способи використання, Продавець має право відмовити у 

поставці Продукції, доки не буде отримане необхідне дійсне Підтвердження SCC чи 

Декларація Покупця про способи використання.  

7. Покупець підтверджує, що він несе відповідальність за відшкодування усіх збитків, що 

можуть трапитись внаслідок порушення ним зобов’язань, передбачених положеннями 

Регламенту REACH. Сума відшкодування сплачується Покупцем протягом 15 днів з дати 

отримання дебетового авізо, виставленого Продавцем.  

 

12. Умови, що стосуються ПДВ 

 

Поставки на умовах FCA (франко-перевізник): Покупець заявляє, що він не є резидентом 

Угорщини і не має угорського ідентифікаційного номера платника ПДВ. Крім того, 

Покупець заявляє та гарантує, що продукція, зазначена у Контракті, не є предметом 

наступних договорів купівлі-продажу на території Угорської Республіки, і що продукція 

залишить територію ЄС протягом 90 днів з дати передачі продукції Покупцю чи 

перевізнику Покупця. Якщо Покупець не виконає зазначені вище зобов’язання, Покупець 

підтверджує, що Продавець має право внести зміни до свого рахунку, додавши суму ПДВ 

та акцизного збору, що підлягають до сплати Покупцем за законодавством Угорської 

Республіки. 

Поставки на умовах CPT/DDU (перевезення оплачене до/поставка без сплати мита): 

Покупець заявляє, що він не є резидентом Угорщини і не має угорського 

ідентифікаційного номера платника ПДВ. 

 



ЗАГАЛЬНІ КОМЕРЦІЙНІ УМОВИ поставок у країни, що не входять до складу ЄС 

13. Інші умови 

 

Будь-яка зі сторін повідомляє іншу сторону про зміни у реєстраційних даних компанії, 

зокрема, про зміну офіційного місцезнаходження, представника, номера банківського 

рахунку, в письмовій формі за 10 днів до здійснення змін або через 10 днів після 

здійснення (реєстрації) змін.  

Сторони зобов’язані інформувати одна одну про усі важливі обставини, які можуть 

вплинути на їх ділові стосунки, та надавати пояснення на вимогу партнера.  

 

Цей документ набирає чинності з 1 серпня 2012 року.  

 

 

………………… 

Підпис Покупця 

Печатка компанії 

 

 


