
 

Договір 

 (франчайзингу) комерційної концесії магазину з продажу автозапчастин 

 

м ___                                                                                         «___» ___________ 202_р. 

  

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «________» в особі директора 

_______________, що діє на підставі Статуту, іменований надалі «Правовласник», з однієї 

сторони, та фізична особа – підприємець ____________, що діє на підставі Виписки з 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань, іменований надалі «Користувач», з іншої сторони, іменовані надалі «Сторони», 

уклали цей договір, надалі «договір», про наступне: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. За цим договором Правовласник передає Користувачеві за винагороду на 

зазначений у договорі строк право використання у підприємницькій діяльності Користувача 

на території міста Києва у Шевченківському районі у нежитловому приміщенні ___ кв.м., 

яке знаходиться по вулиці _____ у будинку №__ та яким Користувач володіє на підставі 

договору оренди приміщення №-__ від «__» _____ 202_р., комплекс виключних прав, 

належних Правовласнику, а саме  продаж автозапчастин для транспортних засобів 

наступних брендів: 

 

Intervalves Technologies AG, Швейцария 

Arthur Langenhan GmbH & Co. KG (Германия) 

Cotech (Турция); 

_______________ 

 

1.2. За користування комплексом виключних прав, що передається за цим договором, 

Користувач сплачує Правовласнику платежі у розмірі ______(__________) грн. з 

періодичністю ____________ шляхом перерахування цих коштів на поточний 

рахунок Правовласника. 

1.3. Розмір винагороди та строки її внесення можуть бути змінені за згодою Сторін 

шляхом внесення змін до цього Договору. 

 

АБО 

1.3. Винагорода за користування комплексом виключних прав становить __________ 

гривень та виплачується в формі фіксованого разового платежу в наступний термін: 

__________ днів з моменту укладення договору. 

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

2.1. Правовласник зобов'язаний: 

• передати Користувачеві інформацію, необхідну для здійснення права, наданого йому за 

цим договором, а також проінструктувати Користувача з питань, пов'язаних із здійсненням 

цього права; 

• надавати Користувачу постійне технічне та консультативне сприяння; 



• підключити Користувача до автоматизованої системи замовлень на сайті Правовласника 

https:// ______________; 

• розмістити інформацію про Користувача на сайті Правовласника https:// _____________ . 

2.2. З урахуванням характеру та особливостей діяльності, що здійснюється Користувачем 

за цим договором, Користувач зобов'язується: 

• використовувати при здійсненні передбаченої цим договором діяльності комерційне 

позначення наступним чином:  

 шляхом вказівки комерційного зображення на вивісці, в оголошеннях і рекламі; 

 купувати автозапчастини тільки у Правовласника; 

 купувати у Правовласника автозапчастини не менш ніж на __________ гривень на 

місяць; 

 


