ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
прокату автомобілів
Керуючись ст.ст. 633, 634 Цивільного кодексу України, Наймодавець ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «АСТ КОМБІ», в особі генерального директора Бурої Марини Олегівни, який діє на підставі Статуту,
публічно пропонує необмеженому колу осіб можливість отримання послуг з прокату автомобілів,
для чого публікує даний договір про наступне:
Даний публічний договір складається з двох частин:
Частина 1 Стандартні умови прокату, які викладені в Публічному договорі прокату
автомобілів (далі – Стандартні умови прокату).
Частина 2 Особливі умови прокату, які складаються з заяви про приєднання до Публічного
Договору, де зазначаються особливі умови прокату (далі – Особливі умови прокату).
Даний договір публічно доводиться необмеженому колу осіб для отримання послуги прокату
автомобілів, що на час приєднання до умов Публічного договору будуть в наявності у Наймодавця,
шляхом розміщення на веб-сайті Наймодавця http://skoda.com.ua.
І. Стандартні умови прокату
1.
За цим договором Наймодавець передає Наймачеві (далі разом іменуються –
Сторони), в строкове платне користування на умовах цього Договору транспортний засіб
– Автомобіль, зазначений в Особливих умовах прокату.
2.
Предметом даного Договору є Автомобіль, що передається Наймачу.
Детальна характеристика з визначення групи, марки та моделі Автомобіля, а також інших
суттєвих характеристик Автомобіля (комплектація, комплектність, наявні пошкодження,
фактична кількість пального, тощо), зазначаються в Особливих умовах Договору при
передачі Автомобіля в користування Наймачу.
3.
Наймач гарантує, що він або інші особи уповноважені на керування
Автомобілем мають посвідчення на право керування Автомобілем відповідної категорії,
необхідний вік та стаж керування. Наймач перед отриманням Автомобіля зобов’язується
надати власний діючий паспорт, національне посвідчення водія, міжнародне посвідчення
водія, інші документи за вимогою Наймодавця.
4.
Обов’язковою умовою передачі Наймодавцем Наймачу Автомобіля є
наявність у Наймача стажу керування автомобілем не менше 2 років.
5. Передання Автомобіля здійснюється від Наймодавця Наймачу за актом прийманняпередачі, який підписується повноважними представниками обох сторін.
6. Під час передачі Наймачу Автомобіля Наймодавець одночасно передає комплект
необхідних документів (відповідно до умов діючого законодавства України для експлуатації та/або
керування Автомобілем) та ключі. По закінченню строку прокату Наймач зобов’язаний повернути
Наймодавцю видані документи та ключі на Автомобіль. У випадку неповернення, з будь-якої
причини ключів або документів на Автомобіль, Наймач зобов’язаний сплатити Наймодавцю штраф:
6.1. За відсутність ключів на Автомобіль – 6 000 грн.;
6.2. За відсутність свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу – 3 500 грн.;
6.3. За пошкодження чи втрату навігатора (якщо таким був обладнаний автомобіль) – 3 500
грн.;
6.4. За втрату державних номерних знаків – 3 500 грн.;
6.5. За втрату сервісної книжки та/або полісу обов’язкового страхування – 3 500 грн.
7. Наймач зобов’язаний повернути Автомобіль у строк та місці, зазначеному в Особливих
умовах Договору, в технічному стані, в якому Автомобіль був наданий Наймачу, із врахуванням
дозволеного в Особливих умовах пробігу, з документами та додатковим обладнанням,
устаткуванням та аксесуарами яким Автомобіль був наданий Наймачу. У випадках невиконання
умов повернення Автомобіля, Наймач зобов’язаний компенсувати Наймодавцю будь-які збитки та
витрати, пов’язані із зазначеним порушенням, включаючи, але не обмежуючись, витратами
Наймодавця на підбір та доставку Автомобіля.
8. Автомобіль повертається Наймодавцю за актом приймання-передачі, в якому вказується
інформація про нові пошкодження та фактичний рівень пального в Автомобілі, а також інші
характеристики Автомобіля станом на час повернення. У випадку відмови чи неможливості
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підписання Наймачем акту приймання-передачі Автомобіля, про інформацію про стан Автомобіля
під час повернення, Сторони домовились вважати достовірною інформацію, вказану Наймодавцем
у відповідному розділі Особливих умов Наймодавця.
9. Наймач несе безумовну відповідальність за збитки, заподіяні пошкодженням або втратою
Автомобіля у розмірі франшизи, вказаної у відповідних розділах особливих умов прокату, при
наявності відповідних документів з органів поліції, крім випадків, прямо передбачених цим
Договором. Під пошкодженням автомобіля розуміється будь-яке пошкодження, що не є
нормальним зносом, в тому числі пошкодження шин, дисків, фар, скла, елементів ходової частини
та ін.
10. Наймач несе повну відповідальність за збитки заподіяні пошкодженням або втратою
автомобіля, у разі якщо такі збитки заподіяні в результаті грубого порушення умов Договору:
порушення інструкції з експлуатації транспортного засобу; буксування іншого транспортного
засобу; участі у перегонах або змаганнях, керування транспортним засобом особою, яка перебуває
під впливом алкоголю або наркотичних речовин (в т.ч. ухилення від такого огляду), керування
особою, яка не зазначена в Договорі прокату та/або не має права керування транспортним засобом;
порушення правил дорожнього руху, що має наслідком накладання адміністративного стягнення,
передбаченого КУпАП, або притягнення до кримінальної відповідальності, передбаченої КК
України, навмисні дії, спрямовані на пошкодження транспортного засобу, викрадення
транспортного засобу з ключами або будь-якими документами на транспортний засіб (реєстраційне
посвідчення, договір прокату, тощо); необрання захищеного та/або безпечного місця для
паркування транспортних засобів. залишення в нічний час не на спеціально-обладнаному
паркувальному майданчику/стоянці, що охороняється або в гаражі.
11. Всі ризики щодо Автомобіля, як джерела підвищеної небезпеки, переходять до Наймача з
моменту передачі йому Автомобіля. Наймач несе відповідальність перед третіми особами за завдану
шкоду, крім випадків, коли така шкода відшкодовується страховиком. Наймодавець здійснює
загальнообов’язкове страхування цивільної відповідальності Наймача перед третіми особами.
12. Наймач, при укладанні Договору прокату, на вимогу Наймодавця, якщо така вимога
визначена в Особливих умовах, зобов’язаний внести грошову заставу. Розмір та строки
визначаються в Особливих умовах прокату. Наймодавець має право використати грошову заставу
на оплату будь-якої дійсної вимоги Наймодавця до Наймача, яка витікає з умов цього Договору або
чинного законодавства України. Залишок грошової застави повертається Наймачу після технічного
огляду Автомобіля та підписання розділу «Стан автомобіля після повернення Наймачем
Наймодавцю». У разі відмови підписати відповідний розділ Особливих умов прокату (або
неприбуття Наймача з будь-яких причин для підписання такого розділу) під час повернення
Автомобіля, та якщо стан Автомобіля при поверненні не відповідає вимогам договору, Наймодавець
має право утримати всю або частину коштів грошової застави для усунення пошкоджень
Автомобіля або відновлення його первісного стану, відповідно до кошторисної вартості
необхідного ремонту, встановленого відповідним наряд-замовленням.
13. Платіж за прокат Автомобіля вираховується на підставі базової ставки, яка залежить від
класу автомобіля, кількості діб, наявних знижок, бази страхування, обраної Наймачем, вартості
інших послуг, замовлених Наймачем. Загальний розмір платежу вказаний у Особливих умовах
прокату сплачується Наймачем безпосередньо перед отриманням Автомобіля в прокат. Наймач
зобов’язаний при повернені автомобіля сплатити додаткову плату за перепробіг та прострочення
строку прокату, виходячи з базових ставок, встановлених відповідними розділами Особливих умов
прокату.
14. Продовження строку прокату, передбаченими умовами даного Договору, здійснюється
виключно за письмовою згодою Наймодавця. У разі, якщо Наймач не поверне Автомобіль у
погоджений час та місце, або така затримка перевищує 12 годин, він сплачує Наймодавцю штраф в
розмірі грошової застави, передбаченої цим Договором, а також всі інші збитки та витрати,
пов’язані з таким неповерненням. В такому випадку Наймодавець має право вжити всіх заходів
щодо розшуку Автомобіля, самостійно забирати його (вилучати з прокату) та не несе
відповідальності за речі Наймоча, що знаходяться в Автомобілі.
15. У випадку ДТП або крадіжки Автомобіля, або загрози такої крадіжки, Наймач повинен
терміново проінформувати про це Наймодавця за телефонами (056) 462-07-77, 098 -842 -07-77, та
повідомити про це поліцію. Наймач зобов’язаний негайно передати Наймодавцеві копії усіх
документів, що він складав. Отримував або підписував у зв’язку з ДТП або крадіжкою. При
невиконанні Наймачем будь-яких умов цього пункту, Наймач несе повну матеріальну
відповідальність за Автомобіль у повному обсязі.
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16. Наймач має право використовувати автомобіль на території, зазначеній в особливих
умовах прокату. При цьому ні при яких умовах Наймач не має право перетинати державний кордон
України, та перебувати на тимчасово окупованій території України, населених пунктах, на території
яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої
повноваження, районах проведення антитерористичної операції без попереднього письмового
погодження з Наймодавцем. У разі такого порушення Наймач сплачує штраф у подвійному розмірі
грошової застави, передбаченої цим Договором, а також всі інші збитки та витрати, пов’язані з
таким порушенням. В такому випадку Наймодавець має право вживати всіх заходів щодо розшуку
Автомобіля, самостійно забирати його (вилучати з прокату) та не несе відповідальності за речі
Наймача, що знаходяться в Автомобілі.
17. Наймач не має права проводити ремонт, реконструкцію переобладнання, модернізацію або
інші невід’ємні поліпшення Автомобіля без узгодження з Наймодавцем.
18. У разі порушення Наймачем умов даного Договору, Наймач зобов’язаний повернути
Автомобіль на вимогу Наймодавця протягом двох годин.
19. В усіх правовідносинах Наймодавця та Наймача, які не врегульовані даним Договором,
Сторони керуються положеннями чинного законодавства України. У разі виникнення спору, який
Сторони не можуть вирішити шляхом переговорів, він передається на вирішення до відповідного
суду в Україні. При ініціюванні судового спору з боку Наймача дотримання досудового
претензійного порядку є обов’язковим.
20. Цей Договір набирає чинності з моменту його належного оформлення та підписання
Сторонами Заяви про приєднання до публічного договору прокату автомобіля, і діє по дати, вказаної
в особливих умовах прокату. За згодою Сторін чи у випадках передбачених цим Договором та/або
чинним законодавством України Договір може бути припинено достроково.
21. Сторони дійшли згоди, що при настанні нижченаведених обставин, Сторона, що
виступатиме кредитором у зобов’язанні, має, право вимагати дострокового розірвання Договору, у
разі настання вказаних обставин:
21.1. користування Наймачем Автомобілем всупереч цього Договору, або його цільового
призначенню;
21.2. зберігання Наймачем в Автомобілі речей, вилучених з цивільного обороту;
21.3. зберігання Наймачем Автомобіля не на спеціально облаштованих охоронюваних
автомобільних стоянках, як в нічний так і в денний час;
21.4. укладення Наймачем договору прокату, або передача Наймачем Автомобіля в
користування іншій особі;
21.5. створення загрози пошкодження Автомобіля в результаті недбалої поведінки Наймача;
21.6. істотною зміною обставин, з яких Сторони виходили при укладенні цього Договору.
22. Припинення дії Договору не звільняє Наймача від погашення заборгованості перед
Наймодавцем
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Заява про приєднання до публічного договору прокату
№ _____ від ___. _____.20___ р.
___________ (ПІП), надалі Наймач, який діє особисто, керуючись ст. 634 ЦК України, даю
свою згоду на приєднання до Публічного договору прокату на умовах, визначених Публічним
договором прокату, що розміщений на офіційному сайті ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «АСТ - КОМБІ»
http://skoda.com.ua.
З моменту підписання Наймачем даної Заяви про приєднання до публічного договору та
прийняття її Наймодавцем, Сторони набувають прав та обов’язків, визначених Договором, та несуть
відповідальність за їх невиконання (неналежне) виконання.
ІІ. Особливі умови прокату
1. Характеристика Автомобіля, який надається в прокат

Марка автомобілю
Модель
Державний номер
Номер кузову
Рік випуску
Пробіг
Балансова вартість

(

)

Строк надання Автомобіля в прокат: з ______________ до _________________.
Територія, де може використовуватися Наймачем Автомобіль: _____________________
Розмір застави за автомобіль _________________________________________________
Платіж за прокат автомобіля__________________________________________________
Строки внесення застави за автомобіль ________________________________________
Особи, які крім Наймача, можуть управляти даним Автомобілем під час знаходження
Автомобіля в прокаті: ________________________________________________
8. Дані про страховий поліс цивільної відповідальності на даний Автомобіль:
________________________________________________________
9. Стан Автомобіля перед переданням його Наймачу: (зазначити пошкодження, якщо такі є,
рівень палива в Автомобілі, інші характеристики):
10. Стан Автомобіля після повернення його Наймачем: _____________________________
__________________________________________________________________________
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
НАЙМОДАВЕЦЬ:

НАЙМАЧ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ «АСТ -КОМБІ»,
код ЄДРПОУ 19373347,
50000, м. Кривий Ріг, вул. Глінки, 62,
б/р 26005039199500 в ПАТ «УКРСИББАНК», МФО
351005, тел. +38056 4620777,
e-mail: info@skoda.com.ua
Генеральний директор
ТОВ зІІ « АСТ -КОМБІ»
________________ М.О. Бура
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