
 
ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Дана оферта, відповідно до Цивільного Кодексу України, є офіційною пропозицією 
Публічного акціонерного товариства «ПлазмаТек», далі за текстом – «Продавець», укласти 
Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по 
тексту «Договір», і розміщує публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті 
Продавця https://plasmatec-weld.com.ua (далі - «Інтернет-сайт»). 
1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) 
укласти договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на 
умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця. 
 
2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ  
2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке 
значення: 
- Виробник  - суб'єкт господарювання,  який:  виробляє товар або заявляє про себе як про 
виробника товару чи  про  виготовлення такого  товару  на  замовлення,  розміщуючи  на  
товарі  та/або на упаковці чи супровідних документах, що разом з товаром передаються  
споживачеві, своє найменування (ім'я), торговельну марку або інший елемент,  який 
ідентифікує  такого  суб'єкта  господарювання;  або імпортує товар. 
- Електронна комерція - відносини, спрямовані на отримання прибутку, що виникають при 
здійсненні операцій з придбання, зміни або припинення цивільних прав та обов'язків, вчинені 
дистанційно з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, в результаті чого в 
учасників таких відносин виникають права і обов'язки майнового характеру. 
- Електронне повідомлення - інформація, представлена в електронній формі, надана 
учасником відносин у сфері електронної комерції з використанням інформаційно-
телекомунікаційних систем. 
- Електронний договір - угода двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну 
або припинення цивільних прав та обов'язків, оформлений в електронній формі. 
- Електронний правочин - дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних 
прав та обов'язків, здійснена з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем. 
- Замовлення - вибір окремих позицій з асортименту товарів на сайті, обраних Покупцем при 
розміщенні замовлення і проведенні оплати за допомогою платіжної картки. 
- Знижка – тимчасове зменшення ціни товару, наданого покупцям (споживачам). 
- Інтернет-магазин - сайт Продавця, створений для укладення договорів роздрібної та оптової 
купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем 
асортиментом Товару на фотознімках, за допомогою мережі Інтернет, що виключає 
можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром, тобто дистанційним способом 
продажу Товару. 
- Комерційне електронне повідомлення - електронне повідомлення в будь-якій формі, 
метою якого є пряме або опосередковане просування товарів, робіт або послуг або ділової 
репутації особи, яка провадить господарську або незалежну професійну діяльність. 
- Покупець – фізична та/або юридична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах 
викладених нижче і придбала або хоче придбати товар.  
- Продавець – компанія, що реалізує товари, запропоновані на Інтернет-сайті. 
- Реалізація - діяльність суб'єктів господарювання з продажу товарів (робіт, послуг). 
- Реалізація товару дистанційним способом - висновок електронного договору на підставі 
ознайомлення покупця з асортиментом і описом товару, наданим Продавцем в порядку, 
визначеному цим Договором, шляхом забезпечення доступу до каталогів, проспектів, буклетів, 
фотографій тощо з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем або іншим 
способом, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з товаром або зі 
зразками товару при укладенні такого договору. 
- Суб'єкт електронної комерції - суб'єкт господарювання будь-якої організаційно-правової 
форми, який реалізує товари, виконує роботи, надає послуги з використанням інформаційно-
телекомунікаційних систем, або особа, яка придбаває, замовляє, використовує зазначені 
товари, роботи, послуги шляхом здійснення електронної угоди. 
- Товар – зварювальні електроди, зварювальні матеріали, зварювальний дріт, прутки 
зварювального дроту, аксесуари, рекламна та інша продукція. 
 



 
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець 
зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору. 
Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі: 

- добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині; 
- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині; 
- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині; 
- обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору. 

 
4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ 
4.1. Покупець самостійно оформляє замовлення в Інтернет-магазині через «форму кошика», 
або оформивши замовлення по електронній пошті, або за номером телефону, зазначеному в 
розділі контактів Інтернет-магазину. 
4.2. Термін формування замовлення - до 2 робочих днів з моменту оформлення заявки. У разі, 
якщо замовлення оформлене у вихідний або святковий день, термін формування починається 
з першого після вихідного робочого дня. 
4.3. Після оформлення замовлення та здійснення оплати Покупцем, Продавець повідомляє 
Покупця засобами електронної пошти та/або за номером телефону, які Покупець зазначив у 
бланку замовлення, про підтвердження замовлення, орієнтовну дату і час доставки.  
 
5. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕННЯ 
5.1. Покупець оплачує Замовлення за допомогою платіжного сервісу ПриватБанка – системи 
Liqpay. 
5.2. Після здійснення оплати Покупцем та отримання підтвердження оплати, Продавець 
повідомляє Покупця про підтвердження замовлення згідно з п. 4.3. Договору. 
 
6. СТРОК, ВАРТІСТЬ ТА УМОВИ ДОСТАВКИ ЗАМОВЛЕННЯ  
6.1. Доставка замовлення здійснюється силами Продавця та/або транспортної компанії в 
зазначений в замовленні (узгоджений) з Покупцем термін після фактичної оплати товару. 
6.2. У разі неможливості з боку Покупця отримати товар в обумовлену дату і час, нова дата 
доставки одноразово узгоджується з Покупцем в телефонному режимі, за умови, що нова дата 
доставки не може бути пізніше 2-х днів від першої доставки. 
6.3. У разі повторного неотримання товару Покупцем, з причин, не залежних від Продавця, 
замовлення анулюється і підлягає повторному оформленню на сайті Продавця. При цьому 
100% передоплата, здійснена Покупцем, повертається на умовах, визначених в п.9.7. 
справжньої угоди. 
 
7. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
7.1. Продавець зобов’язаний: 
- виконувати умови цього Договору; 
- виконувати замовлення Покупця при умові здійснення оплати останнім; 
- передати Покупцю товар відповідно до обраного опису і асортименту в Інтернет-магазині, 
оформленим замовленням та умовами цього договору. 
- перевірити якісні та кількісні характеристики товару під час його пакування на складі 
Продавця. 
7.2. Продавець має право: 
- в односторонньому порядку призупинити виконання зобов'язань за цим договором у разі 
порушення Покупцем умов цього договору. 
7.3. Покупець зобов’язаний: 
- своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору. 
7.4. Покупець має право: 
- оформити замовлення в Інтернет-магазині; 
- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору. 
 
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання та/або неналежне виконання умов даного 
договору в порядку, передбаченому даним договором і чинним законодавством України. 
8.2. Продавець не несе відповідальності за: 



 
- за незначну невідповідність кольорової гами товару, що може відрізнятися від оригіналу 
товару виключно через різнокольорну передачу моніторів персональних комп'ютерів окремих 
моделей; 
- за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення; 
- за затримку і перебої в наданні послуг (обробки замовлення та доставки товару), які 
відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю; 
- за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі 
Інтернет; 
- за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, логіна і пароля третім особам; 
8.3. Покупець самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, 
навіть якщо під його логіном знаходилась інша особа) особам або їх майну, юридичним 
особам, державі чи моральним принципам особи. 
8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов 
цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються 
події, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, які виключають або об'єктивно 
заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і 
запобігти розумними способами. 
8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно 
шляхом переговорів. 
 
9. ІНШІ УМОВИ 
9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до 
цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://plasmatec-weld.com.ua 
9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через 
Інтернет. 
9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні 
замовлення. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати 
товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, 
використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних». 
9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду 
Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти) і є фактичною датою 
укладення Договору купівлі-продажу між Покупцем і Продавцем. 
9.5. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для 
оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним. 
9.6. Інформація, яку надає Покупець є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує 
інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень 
Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та ін. 
9.7. Повернення грошових коштів за товар, який не був доставлений з будь-яких причин, 
проводиться виключно на підставі письмової заяви Покупця, на картковий рахунок Покупця 
зазначений ним у Заяві про повернення грошових коштів, протягом 7-ми банківських днів від 
дати надання такої заяви за місцезнаходженням Продавця або на адресу електронної пошти 
info@plasmatec-weld.com.ua. 
 
10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 
10.1. Цей договір набирає чинності від дати здійснення Покупцем 100% передоплати (акцепту) 
замовлення і діє до повного виконання зобов'язань сторонами, за винятком випадків його 
дострокового розірвання. 
10.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін 
до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів (100% 
передоплати замовлення) на картковий рахунок Покупця, зазначений в письмовій заяві. 
10.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі 
невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним 
законодавством України. 
 
11. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ 
11.1. Інформація, зазначена Покупцем при оформленні замовлення та укладення договору 
купівлі-продажу дистанційним способом, є його персональними даними. Персональні дані 
Покупця є конфіденційною інформацією, збір і подальша обробка персональних даних 



 
здійснюється Продавцем (його уповноваженими особами) відповідно до Закону України «Про 
захист персональних даних», іншими нормативно-правовими актами України. 
11.2. Акцептом Публічної оферти Покупець добровільно надає Продавцю (уповноваженим 
особам Продавця) зазначені при оформленні замовлення персональні дані з метою укладення 
договору купівлі-продажу дистанційним способом і відповідно придбання товарів з 
асортименту товарів викладених на сайті Продавця, а також з метою підтримки 
довгострокового співробітництва з Продавцем. Покупець також дає згоду на використання 
його персональних даних для обробки замовлень на придбання товарів у Продавця, 
отримання рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші, іншої 
інформації про діяльність Продавця. Для цілей, передбачених цим пунктом, Продавець має 
право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а 
також відправляти sms-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний в бланку замовлення 
телефонний мобільний номер. 
11.3. Для цілей, передбачених цим розділом Публічної оферти, Покупець надає Продавцю 
згоду на обробку його персональних даних, в тому числі: запис персональних даних в бази 
даних Продавця (без додаткового повідомлення Покупця про це), здійснювати зберігання 
даних не менше 5-ти календарних років (при необхідності строк зберігання може змінюватись і 
визначається Продавцем в односторонньому порядку), їх накопичення, оновлення, зміна (в 
разі необхідності). Продавець зобов'язується забезпечити захист даних від несанкціонованого 
доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якої третьої сторони (крім 
передачі даних пов'язаним особам, Продавцям, комерційним партнерам, особам, 
уповноваженим Продавцем для здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених 
цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу). 
11.4. Покупець відразу після реєстрації або в будь-який інший момент може встановити 
заборону (обмеження) на використання його персональних даних. Для цього Покупець 
повинен звернутися за телефоном Продавця з відповідним повідомленням. 
 
12. АВТОРСЬКІ ПРАВА. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
12.1. © Авторське право  
12.1.1. Всі виключні майнові авторські права на сайт та доменні імена, а також будь-яка 
інформація розміщена на сайті https://plasmatec-weld.com.ua, в тому числі тексти, зображення, 
графіка, звукові файли, анімаційні файли, відео-файли та їх композиційне розміщення, 
охороняються та захищені Законом України «Про авторське право і суміжні права» та іншими 
законами і належить компанії ПАТ «ПлазмаТек» (PJSC «PlasmaTec») або використовуються 
нею на законних підставах.  
Зазначені вище об’єкти заборонено відтворювати, транслювати, копіювати, розповсюджувати, 
а також змінювати або публікувати на інших Інтернет-сайтах.  
Деяка інформація на сайті може містити зображення, авторські права на які належать третім 
особам.  
Будь-яке несанкціоноване використання або копіювання, розповсюдження інформації сайту, 
або її використання, що суперечить даним умовам (або їх загальній спрямованості), 
призводить до порушення прав інтелектуальної власності і має наслідком адміністративну або 
кримінальну відповідальність.  
 
12.2. ЗНАКИ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ (ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ)  
12.2.1. ПАТ «ПлазмаТек» (PJSC «PlasmaTec») належить фірмове найменування PlasmaTec, 
веб-сайт https://plasmatec-weld.com.ua і логотип Товариства (знак для товарів та послуг) 

  , що захищені від копіювання та підробок.  
 
PlasmaTec, а також всі товари (продукти, логотипи), що представлені на сайті з позначкою ® - 
є зареєстрованими на території України згідно з національним законодавством, а також на 
території інших держав згідно з міжнародним законодавством знаками для товарів та послуг, 
що належать ПАТ «ПлазмаТек» або використовуються ним на законних підставах. 
 
Всі знаки для товарів і послуг, розміщених на сайті (включаючи позначення, назви моделей, 
логотипи тощо) забороняється використовувати для будь-яких продуктів або послуг, які не є 
продуктами чи послугами компанії ПАТ «ПлазмаТек», без письмового дозволу власника. 
 



 
 
12.3. ЛІЦЕНЗІЇ 
12.3.1. ПАТ «ПлазмаТек», а також треті особи, торгові марки (знаки для товарів і послуг, 
логотипи тощо), яких розміщені або можуть бути розміщені на сайті, не надають жодних 
ліцензій та/або дозволів на їх використання, в тому числі ні на яких рекламних носіях, флаєрах 
або інших веб-сайтах тощо.  
 
 
 
Реквізити Продавця 
Публічне Акціонерне товариство  «ПлазмаТек» 
21036, м. Вінниця, вул. Максимовича, 18 
п/р 26009499676, АТ «Райффайзен Банк Аваль» 
МФО 380805 
Код ЄДРПОУ: 03567397  
ІПН: 035673902166 
 


