Угода на виготовлення столярних виробів №___
м.Київ

“___” ______ 20___р.

____________________________________ іменований надалі “Замовник” з одного боку
та ПП “Кронус” в особі директора Парфьонова І.Г., діючого на підставі статуту, іменований
надалі “Виконавець”, з іншого боку, уклали Угоду про наступне :
1.

Зміст Угоди :

1.1. “Виконавець” зобов’язується використовуючи власні ресурси виготовити столярні вироби ,
згідно графічного зображення та специфікації, які додаються і є невід’ємною частиною
Угоди;
1.2. “Замовник” зобов'язаний перед підписанням графічного зображення та специфікації
перевірити їх відповідність зі своїм замовленням;
1.3. За умови винекнення доповнень та змін в графічному зображенні та специфікації, що
виникли після оформлення та підписання Угоди, укладається нова Угода з перерахуванням
вартості та зміною термінів її виконання.
2. Вартість та порядок розрахунків:
2.1. Вартість роботи за Угодою складає
2.2. “Замовник”

в

момент

____________________________________ грн __ коп

оформлення

Угоди

проводить

передплату

згідно

_______________________________________________________________________________
3. Строки виконання робіт і відповідальність сторін.
3.1.Строк здачі виробу замовнику “__” _______20__р.
3.2. Час доставки попередньо узгоджується сторонами;
3.3. У випадку прострочення доставки виробу “Замовнику” з вини “Виконавця” більше ніж на
24 години “Виконавець” виплачує “Замовнику” штраф в розмірі 0,1 % від суми Угоди за
кожен наступний день прострочки;
3.4. У разі відмови “Замовником” прийняти виріб та провести кінцевий розрахунок в
обумовлений строк, “Замовник” сплачує

“Виробнику” штраф в розмірі 0,1 % від суми

Угоди за кожен наступний день від строка здачі виробу встановленого цією угодою.
4. Гарантійні зобов'язання:
4.1. “Виконавець” гарантує на протязі одного року з дня установки виробу виправляти всі
недоліки , що виникли з його провини під час виготовлення та установки виробу;
4.2. Гарантійне обслуговування не здійснюється:
-

при наявності стороннього втручання, змін у конструкції виробу особами, що не
уповноважені “Виконавцем”;

-

при наявності механічних, хімічних впливів на виріб, слідів впливу прямого вогню.

5. Згода на збір та обробку персональних даних :
Замовник добровільно надає свою безумовну згоду на обробку Виконавцем будь-яких
персональних даних Замовника, які стали відомими в результаті правових відносин. Обробка

включає збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, використання і поширення
(включаючи передачу), персональних даних, які обробляються Виконавцем, будь-якою
особою, пов’язаною з Виконавцем відносинами контролю, з метою ведення бази даних
контрагентів. Замовник погоджується, що Виконавец не зобов’язаний отримувати жодної
додаткової згоди Замовника для передачі его персональних даних до будь-якої особи,
пов’язаної з Виконавцем відносинами контролю.
6. Графічне зображення та специфікація:

“Виконавець”:
ПП ”Кронус” ЄДРПОУ: 31665708
Р/р : 26000000832198
В ПАТ “Універсалбанк” МФО: 322001
04114, м. Київ,
вул. Автозаводська, 52
тел.: (044) 501-91-16
___________________
(підпис)

“Замовник”:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Адреса: ___________________________________
___________________________________
тел.:___________________________________
_____________________
(підпис)

