ДОГОВІР №____

м. Київ
                                       “___” _________________ 20____р.

	ГРУПА СЬОМИЙ ОКЕАН ТОВ (м. Київ), в особі директора Науменко О.Г., діючого на підставі  Статуту, з одного боку Продавець,
	і __________________________________________________(назва Підприємства), в особі _______________________________________________________, названий у подальшому Покупець, який діє на підставі Статуту, з іншого боку, а разом  - Сторони, уклали даний Договір про нижченаведене:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.
	Продавець зобов’язується передати певну замовлену кількість санаторно-курортних путівок(ваучерів), надалі – Товар(до складу якого входять послуги перевезення (авіа квиткі), послуги розміщення, послуги з організації відвідувань об’єктів культури, відпочинку) згідно з графіком заїзду у санаторій, пансіонат, база відпочинку, готель або дитячий оздоровчій табір (надалі – Заклад) у власність Покупцеві, а Покупець зобов’язується прийняти цей Товар і сплатити обумовлену даним Договором суму.

Кількість Товару обумовлюється можливостями Продавця та потребами Покупця і узгоджується шляхом листування через відділ реалізацій  ГРУПА СЬОМИЙ ОКЕАН України м. Київ тел./факс: (+38 044) 254-05-52, 253-42-78,  e-mail: ludatourkiev@gmail.com,
	Продавець в зв’язку з наміром організації направлення своєї діяльності і на виконання своїх Статутних зобов’язань домовились з Покупцем о майбутній сумісній діяльності у наступних направленнях:

	надання авіа квитків для пересування на території України та за її межами;
	організацією приймання та екскурсійного обслуговування клієнтів на території України та за її межами;

надання консультаційно-інформаційних та туристичних послуг;
	організація і проведення тематичних семінарів та бізнес-конференцій на території України та за її межами.

2.ЦІНА ТОВАРУ.
2.1.Ціна Товару являється договірною для сторонніх осіб.
2.2.Загальна кількість Товару та його ціна визначається прайс-листом Товару (Додаток№1).
2.3.При зміні ціни Товару та дати заїзду в Заклади та інші місця розміщення з незалежних від Продавця причин останній має своєчасно узгодити це питання з Покупцем у письмовій формі. При цьому ціна Товару, за який Покупцем гроші вже перераховані Продавцю, перегляду не підлягає.
2.4.У випадку відмови Покупця від придбання Товару за новою ціною Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку.
2.5.У випадку відмови Покупця від замовлених послуг п.1  даного Договору, вартість бронювання, пов’язана з виконанням ціх послуг, вартість авіа квитків,  Продавцю не повертається.

3. ЯКІСТЬ ТОВАРУ
3.1.Строк перебування у Закладах за путівкою(ваучером) зазначено у путівці(ваучері).
3.2.Продавець гарантує надання за реалізованим Товаром всього комплексу послуг та інших послуг, які є звичайними для даних Закладів та місць розміщення і обслуговування клієнтів.

4. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН.
4.1.Продавець зобов’язаний:
4.1.1.Не пізніше 10 днів з моменту оплати Товару Покупцем передати йому цей Товар, а також проінформувати про умови, строки та порядок заїзду в Закладі та інші місця розміщення.
4.1.2.Забезпечувати Покупця повним комплексом консультаційно-інформаційних послуг з питань проведення інформаційної діяльності в Україні та за її межами.
4.1.3.Надавати відповіді(усні та письмові) на всі питання Покупцю та послуги, пов’язані з виконанням п.1 даного Договору. 
4.2.Покупець зобов’язаний:
4.2.1.Не пізніше, як за 20 днів до чергового строку заїзду здійснити попередню оплату Товару і прийняти його.
4.2.2.Направляти у Здравниці та інші місця розміщення клієнтів  Покупця відповідно до узгоджених заїздів.
4.2.3.Інформувати клієнтів, які направляються ним у Закладі та інші місця розміщення, про строки та порядок заїзду, розрахункові години, а також про наслідки несвоєчасного заїзду та виїзду, а також порушення правил внутрішнього розпорядку Закладу та інших місць розміщення.
4.3.   Додержання правил внутрішнього розпорядку Закладів та інших місць розміщення є обов’язковим для всіх відпочиваючих. При невиконанні ними цієї умови адміністрація має право припинити перебування порушників до закінчення строку путівки  або обслуговування без відшкодування їм збитків.
4.4.   У випадку нанесенню Закладу та іншим місцям розміщення збитків з  вини відпочиваючого в період дії путівки або обслуговування, відповідальність за це несе відпочиваючий на загальних підставах.
4.5.   Передача придбаних клієнтами Покупця Товару іншим особам не допускається.
4.6. Надавати відповіді (письмові та усні) на всі запитання Продавця, пов’язані з виконанням п.1 даного Договору. 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.
5.1.За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору Сторони несуть відповідальність у встановленому законодавством України порядку.
5.2.При порушенні Покупцем п.4.2.2. та 6.1. даного Договору подальша реалізація йому Товару припиняється.
5.3.Одностороннє розірвання даного Договору не допускається за виключенням випадку, передбаченому у п.2.4. даного Договору. Винна Сторона має відшкодувати іншій Стороні спричинені невиконанням або неналежним виконанням умов даного Договору збитки, в тому числі і упущену вигоду.

6. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.
Оплата вартості Товару або послуг, пов’язаних з виконанням п.1 даного Договору відбувається за ціною домовленості шляхом безготівкового перерахунку коштів Покупцем на поточний рахунок Продавця. Підтвердженням оплати є платіжне доручення.

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК.
7.1.Всі суперечки між Сторонами, які можуть виникнути в процесі виконання даного Договору,  мають вирішуватись шляхом переговорів та листування.
7.2.При недосягненні порозуміння з предмету суперечки спір розглядається в господарському суді м. Київ.

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ.
8.1.У випадку неприбуття, запізнення, невчасного вибуття або відрахування клієнта Покупця із Здравниці та інших місць розміщення, вартість невикористаних ним ліжко-днів, бронювання та послуг пов’язаних з виконанням п.1.3. Договору Продавцем не компенсується.
8.2.Клієнти Покупця приймаються до Закладу та інших місць розміщення лише при наявності належно оформленого Товару (путівка, доручення, супроводжуючий лист) та санаторно-курортної карти (для санаторіїв та дитячих оздоровчих таборів).

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ.
Сторони звільняються від відповідальності у зв’язку з частковим або повним невиконанням зобов’язань за даним Договором, якщо це невиконання стало слідством непереборної сили, яке виникло після укладання даного Договору унаслідок подій надзвичайного характеру, які Сторони не мали можливості передбачити або запобігти їх настанню.

10. НАПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.
10.1. Даний Договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до ___ _____________20___р.
10.2. При необхідності дострокового розірвання даного Договору зацікавлена Сторона має попередити іншу Сторону за 30 днів та узгодити це питання. Дострокове розірвання даного Договору не звільняє Сторони до повного взаєморозрахунку за ним.
10.3. Якщо за 10 днів до закінчення терміну дії цього Договору жодна із Сторін письмово не заявить свої пропозиції щодо змін до нього або про його розірвання, цей Договір вважається продовженим на тих самих умовах на наступний рік.
10.4.Прийнятий Покупцем Товар поверненню Продавцю не підлягає. Після передачі Товару Покупцю всі ризики переходять до нього.
10.5. У разі неприбуття клієнта Покупця до Закладу та інших місць розміщення протягом 1-2 днів, Продавець має право розпорядитись вільним місцем на свій розсуд.

11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН.

Продавець:

Група СЬОМИЙ ОКЕАН ТОВ
Україна  
Юридична адреса: 
01030 м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 45б, оф.10 
Фактична адреса ОФІС - прийом: 
м. Київ, вул. Шелкавична, 29, оф.29 
тел: 044 254-05-52, 253-42-78
ЄДРПОУ 23697280
р/р 26008144319 в АТ Райффазен банк Аваль м. Київ
МФ0 380805
ПН -5%  св-во плат ПДН 231676226502
Банківска гарантія ПАТ Банк Контракт 
№289/14-Г від 27.05.14р.


Підпис____________ Науменко О.Г.

Покупець:

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________








_______________

Відповідальний менеджер – Людмила Шевчук ____________________
Конт. тел: 044 254-05-52, 063 630-59-64, 095 052-10-53
е-mail: zakaz@ @7ocean.kiev.ua,   ludatourkiev@gmail.com


