
 

ДОГОВІР 

про технічне обслуговування та ремонт транспортного засобу 

м. ___________                                                                  "___"_____________ 2018 р. 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «__________________», в особі 

директора ______________, діючого на підставі Статуту, іменоване надалі «Замовник», з 

однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «__________________», 

іменоване надалі «Виконавець», в особі директора __________________________, 

діючого на підставі Статуту, уклали даний договір про нижче наведе: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Виконавець бере на себе зобов'язання надати Замовнику послуги з технічного 

обслуговування та/або ремонту автомобільного транспортного засобу чи його складових 

частин, у тому числі з використанням матеріалів (запасних частин) як Замовника, так і 

спеціально замовлених Виконавцем. 

Замовник бере на себе зобов'язання прийняти й оплатити ці послуги, а також 

вартість використаних матеріалів (запасних частин) Виконавця в розмірі, строки та в 

порядку, що передбачені умовами цього Договору. 

1.2. Перелік робіт з технічного обслуговування та/або ремонту, а також перелік 

матеріалів, що використовуються, вказуються в наряді-замовленні, який є невід'ємною 

частиною цього Договору. 

2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

2.1. Вартість послуг погоджується сторонами щодо кожного виду робіт і 

вказується в наряді-замовленні, який є невід'ємною частиною цього Договору. 

2.2. Крім вартості послуг, зазначених у п. 2.1 цього Договору, Замовник оплачує 

Виконавцю вартість матеріалів (запасних частин) Виконавця, яка вказується в наряді-

замовленні. 

2.3. У разі відсутності матеріалів (запасних частин) або неможливості під час 

оформлення наряду-замовлення визначити їх кількість, необхідну для надання послуг, 

обсяг використання матеріалів (запасних частин) погоджується із Замовником 

заздалегідь, а їх вартість оплачується ним за цінами, які діяли на день їх надходження. 

2.4. Оплата послуг і матеріалів (запасних частин) здійснюється Замовником 

шляхом внесення грошових коштів на розрахунковий рахунок або до каси Виконавця 

____________________________________________. 

3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ПРАВА СТОРІН 

3.1. Замовник: 

3.1.1. Зобов'язаний своєчасно оплачувати послуги Виконавця в повному обсязі та 

у строки, передбачені розд. 2 цього Договору. 

3.1.2. Зобов'язаний приймати транспортний засіб та його складові частини після 

надання послуг. 

3.1.3. Зобов'язаний у разі розірвання цього Договору за власною ініціативою 

сплатити Виконавцю вартість фактично виконаних послуг, використаних матеріалів 

(запасних частин) Виконавця, а Також компенсувати вартість матеріалів (запасних 

частин), замовлених Виконавцем для виконання послуг. 

 


