ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (оферта)
про надання послуг з прокату автомобілів
м. Київ
Керуючись ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, Фізична особа-підприємець Кодій Сергій Васильович (надалі - Сторона-1), публічно пропонує необмеженому колу осіб, що мають повну дієздатність (надалі - Сторона-2), за їх
бажанням та зверненням можливість надання послуг з прокату автомобілів, для
чого публікує даний публічний договір про надання послуг з прокату автомобілів
(далі Договір, Публічний Договір), беззастережним прийняттям умов якого (акцептом) є оплата послуг, що засвідчує факт його укладання.

1. Предмет Договору
1.1. Сторона-1 надає, а Сторона-2 приймає та оплачує послугу із прокату (строкове оплатне користування) транспортного засобу (далі за текстом – Автомобіль
або ТЗ). Детальна характеристика з визначенням марки, моделі, реєстраційний
номер Автомобіля, вартість послуг, строк користування, дані про Сторону-2 тощо
вказуються в Додатку до цього Договору. Підписання Додатку та внесення оплати Стороною-2 підтверджує прийняття пропозиції (оферти) в повному обсязі та
згоду Сторони-2 з усіма умовами Договору.
1.2. Бронювання автомобілю відбувається шляхом надіслання замовлення, викладеного на сайті https://roycestars.com та здійснення передплати на умовах викладених на сайті.
1.3. Зміни в бронюванні Сторона-2 може зробити, відправивши запит по електронній пошті або зателефонувавши в центр обслуговування клієнтів. Підтверджені бронювання можуть бути скасовані/змінені безкоштовно не пізніше ніж за
72 години до початку користування Автомобілем. У разі скасування/зміни бронювання менш ніж за 72 години до початку періоду найму стягується комісія в розмірі 20% від вартості послуг.

2. Умови експлуатації та повернення транспортного засобу
2.1. Надання Автомобіля відбувається після підписання Сторонами Додатку та
здійснення Стороною 2 оплати.
2.2. Сторона -2 приймає зобов'язання:
2.2.1. надати Стороні-1 повні, дійсні і достовірні дані (в тому числі, персональні
дані);
2.2.2. не передавати Автомобіль в користування третім особам без попередньої
згоди Сторони-1;
2.2.3. бережливо ставитись до переданого в користування Автомобілю, забезпечувати збереження Автомобіля, Майна, що перебуває у Автомобілі та Документів,
що знаходяться у Автомобілі, з моменту прийому Автомобіля відповідно до умов
цього Договору;
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2.2.4. відшкодувати Стороні-1 збитки в повному обсязі, що викликані недотриманням Стороною-2 умов цього Договору та/або чинного законодавства України;
2.2.5. використовувати Автомобіль в суворій відповідності з цим Договором, інструкціями і рекомендаціями Сторони-1, вживати всіх можливих заходів до запобігання завданню збитків Автомобілю;
2.2.6. після закінчення використання Автомобіля, повернути його Стороні-1 в належному технічному стані в порядку, передбаченому цим Договором;
2.2.7. негайно сповіщати Сторону-1 про викрадення, будь-яке пошкодження, несправності, поломки Автомобіля, ДТП, претензії третіх осіб щодо Автомобіля та
про всі обставини, в результаті яких Автомобілю може бути завдано шкоди, про
втрату права на управління Автомобілем,
2.2.8. Сторона-2 не має права робити будь-які поліпшення/погіршення у Автомобілі, змінювати будь-які технічні характеристики, монтувати (демонтувати) будьяке обладнання, пристрої в Автомобіль, здійснювати ремонт (незалежно від ступеня складності) або організовувати його здійснення третіми особами;
2.3. Сторона-2 повинна повернути Автомобіль на умовах, що визначені відповідними пунктами Додатку.
2.4 . Автомобіль має бути повернено в належному технічному стані, який відповідає стану на момент передачі з урахуванням нормального зносу.

3. Оплата та порядок розрахунків.
3.1. Оплата за користування Автомобілем розраховується на підставі тарифу,
який залежить від класу Автомобіля, терміну користування, наявних знижок, вартості інших послуг, замовлених Стороною-2. Загальний розмір платежу за користування вказується в Додатку та оплачується Стороною-2 до моменту передачі Автомобіля в користування.
3.2. Розмір платежу за користування Автомобілем затверджуються Стороною - 1
і розміщується для ознайомлення на сайті https://roycestars.com
3.3. Всі платежі за цим Договором здійснюються в національній валюті - гривні.
3.4. Спосіб оплати:
При бронюванні користування автомобілю Сторона-2 вносить часткову передоплату
(20% від загальної вартості послуг) або повну оплату одним з наступних способів:

•Оплата банківською картою;
•Банківський переказ на рахунок Сторони-1;
•іншим способом за домовленістю Сторін.
3.5. Сторони домовились, що надання послуг підтверджується фактом оплати
грошових коштів згідно Акту-Рахунку (у спосіб відповідно п. 3.4. цього Договору).
Цей Договір (оферта) має силу акта виконаних робіт (надання послуг) та не потребує підписання сторонами додаткових документів.
3.6. Умови цього Договору також застосовуються у разі надання Стороною-2
Стороні-1 сертифікату на надання послуги, оплаченого Стороною-2 або будь-
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якою іншою особою, за яким пред'явник сертифіката має право отримати послугу, вказану в сертифікаті, згідно умов цього Договору.

4. Відповідальність сторін.
4.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть
відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством.
Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання.
4.2. У разі порушення Стороною-2 умов даного Договору, Сторона-2 зобов'язана
негайно повернути Автомобіль на вимогу Сторони-1.
4.3. Сторона-2 несе відповідальність за збитки, заподіяні з її вини, пошкодженням
або втратою ТЗ. Під пошкодженням автомобіля розуміється будь-яке пошкодження, що не є нормальним зносом, в тому числі пошкодження шин, дисків, фар,
скла, елементів ходової частини, частин інтер’єру та інше.
4.4. Сторона-2 несе повну відповідальність за збитки, заподіяні пошкодженням
транспортного засобу, у разі якщо такі збитки заподіяні в результаті порушення
умов Договору: навмисні дії, спрямовані на пошкодження транспортного засобу;
викрадання транспортного засобу.
4.5. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між сторонами. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він
вирішується у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

5. Захист персональних даних
5.1. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», сторони
Договору дають згоду одна одній на обробку й використання їх персональних
даних, з метою і у рамках виконання договірних відносин та податкового законодавства. З правами у відповідності зі ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» сторони ознайомлені.

6. Форс-мажор
6.1. Сторона звільняється від відповідальності за повне чи часткове порушення
Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, - на період дії таких обставин. Під форс-мажорними обставинами розуміються: землетруси, повені, торнадо, буревії, техногенні катастрофи,
які унеможливлюють виконання Сторонами своїх обов’язків або тимчасово перешкоджають такому виконанню.
6.2. Сторона, яка не може виконати зобов’язання за Договором, повинна негайно
повідомити іншу Сторону про настання форс–мажору, неможливості виконання
своїх зобов’язань із проектом врегулювання взаємних зобов’язань.
6.3. Наявність форс–мажорних обставин має бути підтверджена необхідними документами Торгово – промислової палати України або іншим компетентним органом.
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7. Заключні положення
7.1. У всіх правовідносинах Сторони-1 і Сторони-2, що не врегульовані даним Договором, Сторони керуються положеннями чинного законодавства України.
7.2. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання Сторонами Додатку та
здійснення оплати Стороною- 2, і діє до повного виконання Сторонами умов цього Договору.
Контакти та цілодобова служба підтримки
ФОП Кодій Сергій Васильович,
ІПН 2912805293,
П/р UA693806340000026000243529001,
Банк ПуАТ"КБ"АКОРДБАНК", МФО 380634,

Україна, 04209, м. Київ, Оболонський р-н,
вул. Богатирська, буд. 8, кв.125
Телефон: +380674952505
E-mail: order@roycestars.com

Служба підтримки для приймання та відмови від замовлення:
Телефон: +380999600944
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