
 
УМОВИ НАДАННЯ ОФЕРТИ 

НА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ З ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРЕЙН ПАУЕР» НА САЙТІ 

https://grainpower.com.ua/ 

 

 

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Грейн Пауер» цим підтверджує 

можливість відправки Вами оферти на укладення договорів поставки на 

нижчевикладених умовах. 

2. Заповненням форми і відправкою заявки на реалізацію товару Ви надаєте 

беззастережну і безвідкличну оферту на поставку Вами ТОВ «Грейн Пауер» 

товару, проте виключно на умовах, викладених в даному документі і у 

відповідному Договорі поставки, розміщеному на сайті https://grainpower. 

com.ua/application-uk/, з якими Ви, таким чином, висловлюєте повну і 

беззастережну згоду; 

3. До оферти на укладення договору поставки застосовується ціна товару, розміщена 

на сайті https://grainpower.com.ua/price-uk/ на дату заповнення і відправки 

заявки на реалізацію товару, і яка відповідає відповідним умовам поставки і 

класу товару (якісним показникам, викладених в Додатку, розміщеному на 

сайті: https://grainpower.com.ua/application-uk/), обраним Вами при заповненні 

і відправці заявки на реалізацію товару. 

4. ТОВ «Грейн Пауер» зобов'язується надати Вам відповідь про свою згоду на 

укладення відповідного Договору поставки (акцепт) або відмову від його 

укладення в такі строки: 

 у разі відправки Вами заявки на реалізацію товару на сайті до 12:00 робочого дня - 

до закінчення поточного дня; 

 у разі відправки Вами заявки на реалізацію товару на сайті після 12:00 - до 12:00 

наступного робочого дня; 

 у разі відправки Вами заявки на реалізацію товару на сайті у вихідний та/або 

святковий день, така заявка не буде прийнята ТОВ «Грейн Пауер» і не тягне за 

собою жодних юридичних наслідків. 

5. ТОВ «Грейн Пауер» має право на відмову від укладення договору поставки 

(акцепту) за результатом перевірки відправлених Вами даних без пояснення 

причин такої відмови; 

6. Договір вважається укладеним з моменту відправки Вам на e-mail, вказаний в 

заявці на реалізацію товару, листа з підтвердженням ТОВ «Грейн Пауер» про 

згоду на укладення договору (акцепт) з електронної адреси, що включає в себе 

домен grainpower.com.ua . 

7. З моменту отримання вище зазначеного листа зі згодою на укладення Договору 

поставки (акцептом) Ви вважаєтесь тим, хто вступив у договірні відносини як 

Постачальник з ТОВ «Грейн Пауер» на умовах відповідного договору поставки. 

8. З моменту отримання вище зазначеного листа зі згодою на укладення Договору 

поставки (акцептом) відповідний Договір поставки вважається укладеним на 

вище обговорених умовах і визнається його сторонами, таким, що має 

юридичну силу до моменту обміну належним чином підписаними зразками 

Договору поставки на паперовому носії. 

9. При заповненні форми і відправці заявки на реалізацію товару Ви надаєте 

беззастережну і повну згоду зі збором, зберіганням, обробкою і використанням 

https://grainpower.com.ua/


 
наданої Вами інформації з метою проведення ТОВ «Грейн Пауер» перевірки 

надійності контрагента, повноважень представників і подальших комунікацій з 

метою реалізації укладеного та/або обговорення умов нового договору. 

10. Заповненням і відправкою заявки на реалізацію товару Ви підтверджуєте, що 

оферта надається юридичною особою, зазначеною в заявці, а Ви в свою чергу є 

належним чином уповноваженою особою на укладення відповідних договорів 

від імені такої юридичної особи. 

11. Термін «Ви», який використовується в даному документі, має на увазі як особу, що 

заповнила і відправила заявку на реалізацію товару, так і юридичну особу, 

вказану в такій заявці. 


