ДИЛЕРСЬКИЙ ДОГОВІР № ____________
місто ____________

«__» ____________20__ року
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Товариство з обмеженою відповідальністю «__________________», в подальшому
іменується «Постачальник», в особі директора __________________, який діє на підставі
Статуту, з однієї сторони, та ______________________________ «______», в подальшому
іменується «Дилер», в особі____________, який діє на підставі _________, з другої
сторони, надалі іменовані «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір
про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

A

1.1. Постачальник надає Дилеру на нижченаведених умовах право маркетингу і
продажу, а Дилер бере на себе обов’язок реалізації на території України продукції, яка
виготовлена Постачальником, а саме _____________ (надалі ‒ Продукція) у кількості та
асортименті, визначеними Специфікаціями до цього Договору, а Дилер зобов’язується на
умовах, визначених цим Договором та Специфікаціями до нього, прийняти та оплатити
поставлену йому Продукцію.
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1.2. На умовах цього Договору Постачальник може виготовляти на замовлення та
постачати Дилеру наступні види продукції:
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1.3. На кожну окрему партію Продукції Сторонами складається та підписується
уповноваженими представниками Сторін окрема Специфікація, кожна з яких є
невід’ємною частиною цього Договору. Кожна Специфікація містить: асортимент
Продукції, ціну, артикул, колір, комплектність, технічні характеристики, кількість
Продукції, відомості щодо тари (упаковки) Продукції.
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1.4. Право отримання дилерських цін має тільки компанія Дилера, що уклала даний
Договір. Постачальник гарантує збереження дилерських цін упродовж строку дії цього
Договору при умові, що, починаючи з четвертого місяця строку дії цього Договору (тобто
з __.__._____ р.) та до закінчення строку дії, щомісячний обсяг поставок Продукції за
замовленнями Дилера, на умовах цього Договору, буде не меншим, ніж _ВКАЗАТИ
ОБСЯГ ______ (__________) у кожному календарному місяці.
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1.5. Дилер продає Продукцію третім особам від свого імені й за власний рахунок,
несе відповідальність перед третіми особами.
1.6. Дилер, у випадку поставки Продукції Постачальником на підставі оформленої
Сторонами Специфікації на умовах, передбачених даним Договором, не має права
відмовитись від поставки даної Продукції.
1.7. В ціну Продукції включаються послуги по навантаженню Продукції на
відкритий транспортний засіб.
1.8. Вартість тари (упаковки) включена у вартість Товару, якщо інше не вказано у
Додаткових угодах до даного Договору. Зворотна тара (стропи, піддони тощо) підлягає
поверненню Постачальнику в порядку та у строки, визначені цим Договором.
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1.9. Дилер підтверджує, що ознайомлений з повною Інформацією про Продукцію, її
характеристикою і параметрами та засвідчує повне і безумовне розуміння їх змісту.
Зокрема, але невиключно, Дилер ознайомлений з умовами щодо використання, зберігання,
монтажу, перевезення, завантаження, розвантаження Продукції, та зобов’язується
доводити таку інформацію до відома третіх осіб, яким її продає від свого імені й за
власний рахунок. Дилер гарантує дотримання цих правил під час поводження з
Продукцією та вимагатиме такого зобов’язання з боку вищезазначених третіх осіб. У
випадку порушення вищевказаних зобов’язань і гарантій, що призведе до негативних
наслідків, Дилер нестиме самостійну відповідальність і позбавляється права на звернення
з претензіями до Постачальника. У випадку, якщо до Постачальника будуть пред’явлені
претензії, накладені штрафні санкції або Постачальник понесе будь-які інші витрати у
зв’язку з відсутністю інформації про Продукцію та/або у зв’язку з порушенням умов цього
пункту Договору, Дилер зобов’язується відшкодувати Постачальнику такі витрати в
повному обсязі, не пізніше _____________ банківських днів з моменту отримання
письмової вимоги Постачальника.

