
Загальні умови укладення угод

I.  Загальні  положення  -  з  Загальними  умовами  укладення  угод  можна  ознайомитися  на 
Інтернет-сторінці www.bio-oil.biz, вони є невід'ємною частиною договору

Всі  теперішні  і  майбутні  поставки  і  послуги  підпадають  під  дію  положень  нижчевикладених 
Загальних умов укладення угод,  якщо і  оскільки в письмовій формі не обумовлено інше. Зміни 
Загальних умов укладення угод набирають законної сили з моменту внесення відповідних змін. 
Якщо в Загальних умов укладення угод не вказано інше, то діють положення відповідних законів.

Загальні  умови  укладення  угод  договірного  партнера,  що  містять  положення  відмінного, 
протилежного або розширеного змісту,  не становлять невід'ємну частину договору,  навіть у разі 
прийняття їх до відома, за винятком випадків, коли щодо дійсності цих умов існує чітка письмова 
згода.

Договірної  партнер  визнає  ці  умови  в  момент  надання  замовлення,  але  не  пізніше  моменту 
прийняття товару після укладення чинного договору.

II. Зразки

До укладення договору зразки і пробники мають силу зразків товару для ознайомлення, які ні до 
чого не зобов'язують. Будь-які дані аналізів в частині максимальних і мінімальних показників слід 
розглядати як приблизні, хіба що на певні характеристики або властивості надається гарантія. 

III.  Ціна  -  Умови  поставок  дійсні  з  зазначенням  ціни  нетто  (без  податку  з  обороту  в 
установленому законом розмірі)

(1) Якщо не обумовлено інше, то ціни на зазначені кількісні одиниці вимірювання (літри або тонни) і  
для зазначених умов поставки дійсні як ціни нетто (без податку з обороту в установленому законом 
розмірі).

(2)  Спеціальні  побажання  покупця  не  враховані  в  ціні  пропозиції  в  зв'язку  з  відсутністю чітких 
домовленостей і оплачуються договірним партнером окремо. Тлумачення торгових застережень, 
наприклад,  FOB,  FCA,  DDU  та  ін.,  здійснюється  відповідно  до  Інкотермс  (міжнародні  правила 
тлумачення  торгових  термінів,  видані  Міжнародною  торговою  палатою)  в  відповідній  чинній 
редакції.
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IV. Поставка - Якщо інше не обумовлено, то приймання товару здійснюється негайно

(1)  Поставки  завжди  здійснюються  за  обумовленими  в  договорі  цінами  і  на  підтверджених  в 
договорі  умовах,  плюс  податок  з  обороту  в  установленому  законом  розмірі.  Якщо  обумовлені 
фіксовані  терміни  поставок,  то  в  разі  прострочення  покупець  повинен  надати  відповідний 
додатковий термін для здійснення поставки в обсязі 6 тижнів. Після безрезультатного закінчення 
терміну покупець має право розірвати договір.

Претензії, що виходять за рамки даного положення, виключені. Продавець має право здійснювати 
часткові поставки. Покупець не має права відмовити в прийнятті часткової поставки.

(2) Кількість

Обов'язковими для визначення кількості  є встановлені на заводі-постачальнику або на складі,  з 
якого  здійснюється поставка,  показники  ваги  або  обсягу.  У  разі  поставки  в  автоцистерні/вагоні-
цистерні з вивіреним вимірювальним пристроєм обов'язковими є показники кількості  товару,  що 
передається, зазначені нашою уповноваженою особою.

(3)  Транспортувальний  засіб  (STZ  /  KWG  і  ін.),  в  якому  товар  відправляється  з  виробничого 
відділення «Біо Ойл», підлягає очищенню (необхідно надати підтвердження у вигляді сертифіката 
очищення  -  помито  і  висушено -  при  самовивозі).  У  разі  надання  цього  сертифіката  очищення 
транспортувальний  засіб  підлягає  завантаженню  без  попередніх  консультацій  з  покупцем. 
Завантаження в транспортні засоби, які не пройшли очищення, в рамках договорів на умовах FCA / 
EXW здійснюється під особисту відповідальність покупця. В цьому випадку «Біо Ойл» не приймає 
до  розгляду претензії  щодо дефектів  якості,  непрямих збитків  або  упущеної  вигоди у  зв'язку  з 
завантаженням в забруднені транспортні засоби.

У разі самовивозу товару «Біо Ойл» в присутності водія, який здійснює самовивіз, виконує взяття 2 
контрольних проб (за бажанням покупця, 3). Під час процесу завантаження проби поміщаються в 
завантажувальну  станцію  і  представляють  собою  контрольні  зразки  товару,  що  поставляється. 
Пляшки з пробами опечатують в присутності водія, потім на них наклеюють застережні етикетки 
(щоб уникнути можливих маніпуляцій).  Потім водій ставить свій підпис на етикетці;  підпис водія 
підтверджує,  що  проби  були  взяті  під  час  завантаження  автомобіля,  і  що  вони  відповідають 
поставленому товару. Одна опечатана проба залишається в компанії «Біо Ойл», друга видається 
водієві.  При наявності  третьої  проби,  за  бажанням покупця,  вона  може бути  відправлена  йому 
поштою або також видається на руки водію. Контрольні зразки повинні зберігатися відповідно до 
правил зберігання (в прохолодному і темному місці). 
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У випадку, якщо огляд забору проб не був проведений і в цьому немає вини продавця, то взяті 
продавцем проби мають силу рівноцінних контрольних зразків. При наявності сумнівів щодо якості 
поставленого товару цим сторони домовилися відправити невідкриті і опечатані проби в незалежну 
лабораторію, назву якої зазначить компанія «Біо Ойл». Покупець і продавець самостійно оплачують 
витрати,  пов'язані  з  проведенням  аналізу  надісланої  контрольної  проби.  Таким  чином,  цей 
результат діє як показник якості товару і повинен бути визнаний сторонами договору. У разі якщо 
аналіз  покаже різні  результати дослідження проб,  то сторони повинні  з'ясувати  поміж собою,  в 
результаті чого виникли такі відхилення. Зрештою обов'язкову силу має тільки аналіз, проведений 
незалежною лабораторією.  Якщо проба не буде опечатана або буде пошкоджена етикетка,  або 
якщо проба буде втрачена, то діє виключно неушкоджений і наявний в розпорядженні контрольний 
зразок.  Відносно  рекламацій  в  рамках  договорів  на  умовах  EXW  /  FCA виключно  діє  тільки 
контрольний зразок, що має відношення до якості товару, який є предметом договору. Цим сторони 
в чинному порядку домовилися про те,  що інший порядок надання доказів щодо забезпечення, 
контролю або опротестування якості  неприпустимий. Якщо товар доставляється компанією «Біо 
Ойл», то також діють опечатані контрольні зразки і підтвердження найнятого компанією «Біо Ойл» 
перевізника  (сертифікат  очищення  і  підтвердження  затверджених  витрат  щодо  перевезення 
вантажу до проміжного пункту).

(4)  У  разі  поставки  біодизеля  покупець  несе  відповідальність  за  бездоганний  технічний  стан 
цистерни і вимірювального приладу. Шкода, заподіяна переливом, в зв'язку з тим, що цистерна або 
вимірювальний  прилад  перебували  в  несправному  технічному  стані,  а  також  збитки,  заподіяні 
забрудненням та / або змішуванням з залишковими матеріалами, через забруднену цистерну і/або 
цистерну автомобіля-цистерни клієнта / замовника з залишками води, присутніми в ній, покриває 
покупець за  свій  рахунок.  Покупець має право організувати  за  власний рахунок  огляд  процесу 
забору контрольних зразків у момент отримання або в місці відправлення товару.

(5) Якщо інше не обумовлено, то приймання товару повинне здійснюватися в негайному порядку і в 
повному обсязі поставки. У разі прострочення при прийнятті поставки «Біо Ойл» має право, без 
порушення інших своїх прав, розірвати договір в повному обсязі або частково без встановлення 
додаткового терміну. Покупець повинен надати з'єднувальні елементи, необхідні для підключення 
до транспортного засобу для здійснення приймання поставленого товару, а також проконтролювати 
приймання самостійно або із залученням уповноваженої особи.
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Дані клієнта щодо розміру та місткості складських резервуарів ми можемо розглядати як правильні 
без обов'язку їх перевірки. За наслідки надання неправильних даних або недотримання обов'язку 
покупця надавати сприяння або брати участь ми відповідальності не несемо, відповідальність несе 
покупець (в тому числі, за своїх уповноважених осіб).

V. Рекламації щодо якості - протягом 3 днів, незмішане зберігання на складі, специфіковані 
контрольні проби

Покупець повинен негайно перевірити властивості поставленого товару. При виявленні недоліків 
претензії необхідно пред'явити протягом 3 днів в письмовому порядку до фактичного використання, 
перепродажу,  переробки,  з'єднання  або  змішування  з  іншими  матеріалами,  продавцеві  також 
необхідно надати дві  контрольні проби в кількості  не менше 2 літрів.  У разі  обґрунтованих або 
своєчасних рекламацій на товар покупець і продавець в негайному порядку повинні домовитися 
про  відповідні  компенсації,  наприклад,  заміна  дефектного  товару  доброякісним  товаром  або 
надання  знижки  на  недоброякісний  товар.  У  разі  заподіяння  шкоди  в  результаті  поставки 
недоброякісного  товару  необхідно  зберегти  відповідні  докази  і  надати  їх  на  вимогу  «Біо  Ойл» 
зазначеним компанією «Біо Ойл» експертам. Заява про збитки без надання відповідних доказів не 
приймається до розгляду.  Компанія  «Біо  Ойл» несе відповідальність тільки за шкоду,  заподіяну 
навмисно або через грубу недбалість.  Обов'язок відшкодування збитків  за заподіяння непрямих 
збитків  або  упущеної  вигоди,  а  також,  в  цілому,  відповідальність  компанії  «Біо  Ойл» за  шкоду,  
заподіяну з легкої необережності, категорично виключені.

VI. Форс-мажорні обставини

(1)  Форс-мажорні  обставини  (наприклад,  шкода,  заподіяна  повінню,  пожежею,  бурею  і  ін.),  
порушення виробничого процесу / аварії, що сталися не з вини виробника (наприклад, перебої у 
виробництві в зв'язку зі страйками, технічний брак, поломка машин, недостатня кваліфікація або 
нестача  робочої  сили,  електроенергії,  сировини  або  допоміжних  матеріалів  та  ін.)  і  всі  інші 
обставини, що сталися не з вини компанії «Біо Ойл» (невиконання поставок субпостачальниками 
або відсутність сировини / матеріалів / вихідних продуктів, порушення транспортного сполучення, 
розпорядження  державних  органів  та  ін.)  та  інші  перешкоди,  які  перешкоджають,  затримують, 
знижують  або  роблять  неприйнятним виробництво,  відправлення,  приймання  або  використання 
товару, дають компанії «Біо Ойл» право припинити або відкласти поставки або прийняття поставки 
в повному обсязі або частково на період дії і в обсязі порушень, обумовлених форс-мажорними 
обставинами.
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Якщо внаслідок порушення термін поставки та / або приймання відкладається більш ніж на шість 
тижнів, то обидві сторони мають право розірвати договір. У разі розірвання договору клієнт не має 
право пред'являти компанії «Біо Ойл» претензії на відшкодування збитків; відшкодування витрат, які 
виникли у клієнта (зокрема, оплата неустойки третім особам), виключається.

(2)  Договір  укладається  з  умовою  правильної  та  своєчасної  самостійної  поставки 
(суб)постачальником. У разі якщо фірми-постачальники компанії «Біо Ойл» не зможуть здійснити 
обумовлені  поставки  в  повному  обсязі  або  частково,  то  компанія  «Біо  Ойл»  зобов'язана 
компенсувати нестачу сировини за рахунок сторонніх субпостачальників. У цьому випадку компанія 
«Біо Ойл» має право провести рівномірні скорочення і пропорційно розподілити товарні запаси. На 
підставі цього компанія «Біо Ойл» звільняється від решти невиконаних зобов'язань за поставками. 
Зобов'язання  додаткової  поставки  щодо  зменшених  обсягів  поставки  не  застосовується.  Клієнт 
отримує негайне повідомлення про відсутність товарних запасів.

(3) Покупець і продавець зобов'язані в негайному порядку повідомити один одного про такі події, які 
порушують  або  перешкоджають  виконанню  послуг  відповідно  до  предмету  договору  і  повинні 
докласти  всіх  зусиль,  щоб  полегшити  можливі  наслідки  один  для  одного  і  якомога  швидше 
відновити  початково  обумовлені  необхідні  умови.  Після  припинення  форс-мажорних  обставин 
сторони повинні повідомити одна одну про те, чи будуть поставки виконані додатково чи ні.

VII. Тара

(1) Вагони-цистерни

Вагони-цистерни  повинні  бути  звільнені  протягом  72  годин  з  моменту  прибуття  на  залізничну 
станцію пункту призначення і потім підлягають поверненню на зазначену нами станцію, включаючи 
фрахт до місця призначення. У разі простою більш ніж 72 години нараховується плата за простій 
вагона.  Надані  на умові  повернення вагони-цистерни не повинні  використовуватися покупцем в 
особистих  цілях.  Покупець  несе  відповідальність  за  пошкодження  вагона-цистерни,  які  можуть 
виникнути протягом періоду перебування вагона у покупця або у зазначеного покупцем одержувача. 
Повернення  вагонів-цистерн  здійснюється  завжди  в  негайному  порядку  тільки  після  повного 
спорожнення.
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Можливі виключення в невідкладних обґрунтованих випадках вимагають нашої попередньої згоди.

(2)  Дорожні  автомобілі-цистерни  повинні  бути  розвантажені  відразу  ж  після  прибуття  в  пункт 
призначення.  При  простої  більше  3  годин  нараховується  плата  за  простій.  Витрати,  завдані 
зволіканнями покупця,  покриває покупець за  свій  рахунок.  Покупець гарантує  бездоганні  умови 
під'їзду до місця розвантаження.

(3) Надана нами на умові повернення прокатна тара повинна бути відправлена покупцем назад на 
найближчий завод-постачальник або на склад компанії «Біо Ойл», з якого була здійснена поставка, 
після  її  спорожнення,  а  саме,  в  належному  стані  за  власний  рахунок.  Покупець  повинен 
відшкодувати збиток в результаті  пошкодження або втрати бочкотари в порядку оплати вартості 
придбання  нової,  рівноцінної  бочкотари  на  дату  оплати  компенсації.  Це  положення  не 
застосовується для одноразової тари.

VIII. Оплата - відразу ж після отримання рахунку або за окремою домовленістю

(1)  Якщо  не  обумовлено  інше,  то  оплата  повинна  бути  проведена  відразу  ж  після  отримання 
рахунку,  без  будь-яких  утримань.  Винятки  з  цього  правила  повинні  бути  оформлені  у  вигляді 
письмової угоди.

(2) Компанія «Біо Ойл» залишає за собою право скорегувати терміни оплати відповідно до термінів 
максимального  покриття  страховика  кредиту  так,  щоб  вимоги,  які  випливають  у  укладеного 
договору,  в жоден період часу не могли б бути більше, ніж передбачені у коверноті  (попередня 
згода на надання покриття), наданій страховиком кредиту.

(3)  Векселі  і  чеки  приймаються  тільки  для  задоволення  платіжних  вимог  кредитора.  Платіж 
вважається здійсненим тільки після остаточного оприбуткування суми векселя або чека на рахунку 
компанії «Біо Ойл».

(4) Зарахування взаємних вимог з клієнтом виключається, хіба що компанія «Біо Ойл» визнає або в 
законному  порядку  встановить  взаємні  вимоги.  У  зв'язку  з  вимогами,  які  випливають  з  тих  же 
договірних  відносин,  клієнт  не  має  право  відмовитися  від  виконання  свого  зобов'язання  за 
договором  до  виконання  його  іншою стороною.  Поступка  вимог  можлива  тільки  з  попередньої 
письмової згоди компанії «Біо Ойл».

(5)  В разі  прострочення оплати ми маємо право нарахувати пеню за прострочення.  Відсоткова 
ставка становить 8% від базової відсоткової ставки Національного банку Австрії. Ми також маємо 
право  змінити  обумовлену  пеню  за  прострочення  у  відповідному  розмірі  в  разі  зміни  рівня 
процентних ставок на вклади, на грошовому ринку або на ринку довгострокових кредитів, або якщо 
внаслідок здійснення заходів в рамках кредитної або валютної політики відбудуться зміни на ринку 
довгострокових кредитів.
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(6) Крім цього, в разі прострочення оплати, в разі відкриття ліквідаційної процедури щодо майна 
покупця або в разі якщо стануть відомі обставини, які, на нашу думку, можуть становити загрозу або 
можуть ускладнити реалізацію наших претензій, не порушуючи наші інші права, ми маємо право 
розірвати договір в негайному порядку.

(7) У разі прострочення оплати або в разі настання обставин згідно з пунктом (5) ми маємо право 
скасувати  наданий  (в  порядку  договору)  термін  оплати  в  негайному порядку,  зокрема,  в  таких 
випадках подальші поставки будуть відправлятися виключно за готівку, за передоплатою або взамін 
надання додаткових гарантій, навіть при наявності інших домовленостей. 

(8) Кілька замовників, наприклад, учасники товариства або співзасновники, несуть відповідальність 
в нероздільному порядку.

IX. Застереження про право власності - до повної оплати товар є власністю продавця

(1) До моменту повної оплати покупної ціни і пов'язаних з нею витрат та видатків товар є власністю 
компанії «Біо Ойл». У разі, в тому числі, часткового прострочення оплати, компанія «Біо Ойл» має 
право вивезти товар, в тому числі, без згоди покупця.

(2) З метою додаткового забезпечення компанії «Біо Ойл» до компанії «Біо Ойл» переходять всі 
вимоги, що випливають з перепродажу покупцем.

(3)  У  разі  подальшої  переробки  поставленого  компанією  «Біо  Ойл»  товару  (змішування  / 
перемішування), компанія «Біо Ойл» отримує частку в новому продукті, пропорційну вартості, до 
повної оплати за товар. Всі поставлені товари є нашою власністю до моменту повного погашення 
всіх  вимог,  належних  нам  в  порядку  договірних  відносин  з  покупцем.  Покупець  має  право  на 
обробку або переробку поставленого товару. У разі обробки, переробки або з'єднання поставленого 
нами товару з  іншими товарами,  які  нам не  належать,  нам належить право часткової  спільної 
власності  на  виготовлений  товар  у  співвідношенні  рахункової  вартості  нашого  наданого  із 
застереженням товару, використаного в процесі виробництва, до суми всіх рахункових вартостей 
чужого використаного товару на момент переробки або з'єднання.
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Якщо наш товар змішується або іншим чином з'єднується з іншими товарами, в результаті чого 
анулюється наше право власності на товар, переданий із застереженням, то покупець вже зараз 
надає нам право власності або часткової спільної власності на змішані товарні запаси або на єдину 
річ  в  обсязі  рахункової  вартості  нашого  наданого  із  застереженням  товару.  Всі  товари,  що 
постачаються  з  застереженням,  або  товари,  щодо  яких  ми  маємо  право  часткової  спільної 
власності, повинні зберігатися для нас безкоштовно відповідно до діючих правил.

Покупець має право продавати товар, який передається із застереженням або в порядку часткової 
спільної власності,  в  рамках своєї  звичайної ділової діяльності  на звичайних умовах укладання 
торговельних угод і до тих пір, поки не настане прострочення з його боку. У разі такого продажу за 
умови продажу за  готівку  еквівалент перепродажу в  розмірі  всіх  наших невиконаних вимог,  що 
випливають  з  ділових  відносин,  не  переходить  у  власність  нашого  покупця,  а  повинен  бути 
перерахований нам в негайному порядку. В разі відчуження товару, переданого із застереженням, в 
рамках кредитної операції,  така кредитна операція повинна бути оформлена на нашу користь із 
застереженням  права  власності.  Покупець  вже  зараз  уступає  нам  вимоги,  належні  йому  з 
перепродажу переданого із застереженням товару, щодо його покупця або покупців, незалежно від 
того, чи відбудеться це без або після переробки, змішування або з'єднання, в розмірі суми наших 
відкритих вимог, причому ця поступка не передбачає укладення окремих угод в кожному окремому 
випадку. У разі якщо переданий із застереженням товар буде проданий покупцем разом з іншими 
товарами, які не належать нам, то поступка вимоги, що випливає з перепродажу, діє тільки в розмірі 
рахункової вартості відповідного проданого товару, переданого із застереженням.

Якщо товар,  який передається із  застереженням,  після переробки,  змішування або  з'єднання з 
іншими товарами буде перепроданий, то поступка дійсна тільки в розмірі нашої частки у власності  
на відчужену річ або відчужені запаси.

До моменту скасування, яка може бути застосоване в будь-який час у разі прострочення оплати з 
боку  покупця,  покупець  має  право  стягнути  вимоги,  які  витікають  з  перепродажу.  Покупець 
зобов'язаний на нашу вимогу повідомити своїх покупців про факт поступки в нашу користь, і надати 
нам документи і довідкову інформацію, необхідні для стягнення.
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У цьому випадку ми маємо право скористатися поступкою і самостійно стягнути вимоги.

Про факт передачі в заставу товару, переданого із застереженням або на правах часткової спільної 
власності,  необхідно  повідомити  в  негайному  порядку,  це  також  стосується  настання  умов 
неплатоспроможності  покупця,  подачі  заяви  на  відкриття  процедури  врегулювання  взаємних 
розрахунків  (в  конкурсному  виробництві),  процедури  санації  або  на  відкриття  конкурсного 
провадження стосовно покупця.  Покупець має право іншим способом розпоряджатися товаром, 
переданим із застереженням або на правах часткової спільної власності, тільки з нашої згоди.

X. Обов'язок надавати інформацію

Покупець  зобов'язаний  у  письмовій  формі  інформувати  компанію  «Біо  Ойл»  про  наявність 
можливих проблем і  /  або  затримок,  прострочень щодо своєчасного  і  обумовленого  договором 
приймання товару, що є предметом договору, відразу ж, як йому стане відомо про це.

XI. Застереження про лояльність

Якщо під час здійснення поставок клієнтові товару, що є предметом договору, виникнуть обставини, 
які істотно вплинуть на економічні або юридичні наслідки цих поставок, які проте не врегульовані в 
цих умовах укладання угод або в укладеному з клієнтом договорі, і  які не були відомі в момент 
укладення  договору,  і  якщо  ці  обставини  виявляться  для  одного  з  договірних  партнерів 
неприйнятними,  то  з  цими  умовами  необхідно  рахуватися  в  розумних  і  справедливих  межах. 
Договірний  партнер,  який  посилається  на  подібні  обставини,  повинен  надати  відповідні 
документальні підтвердження. При цьому вид і обсяг змін, які можуть бути прийняті або внесені, 
повинні  бути  поставлені  в  залежність  від  того,  наскільки  вигода  для  одного  партнера  буде 
протиставлена збиткам іншого партнера. Той договірної партнер, який посилається на вищевказані 
обставини,  повинен  в  негайному  порядку  повідомити  іншого  договірного  партнера  в  письмовій 
формі  про ці  обставини з  наданням пропозиції  про внесення змін.  Якщо договірні  партнери не 
зможуть  дійти  до  єдиної  думки щодо зміни  договору протягом 30  календарних днів  з  моменту 
отримання письмового побажання про внесення змін, то договірний партнер, який виявив бажання 
про внесення змін, має право розірвати предметний договір впродовж наступних 30 днів.
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XII. Юрисдикція суду

Ці Загальні умови угоди регулюються правом Австрії. Спірні випадки підлягають розгляду виключно 
в суді м. Відень, який володіє предметною юрисдикцією, за умови, що в письмовому порядку не 
буде обумовлена інша юрисдикція.

Арбітражний суд: Якщо договірний партнер (покупець) знаходиться не на території Австрії, то всі 
суперечки, що виникають у зв'язку з цим договором або стосуються його порушення, розірвання 
або  недійсності,  підлягають  розгляду  та  вирішенню  відповідно  до  порядку  арбітражного  або 
третейського судочинства Міжнародного арбітражного суду при Палаті економіки Австрії в м. Відень 
(Віденські  правила)  за  участю  одного  або  декількох  арбітражних  суддів,  призначеного  /них 
відповідно до цих правил. Арбітражний процес ведеться німецькою мовою.

Обидві сторони відмовляються від опротестування домовленості  у зв'язку з порушенням дійсної 
вартості або зміною основ угоди. Договірні  партнери одностайно заявили, що вони розуміють ці 
Загальні умови укладання угод таким чином, що всі зобов'язання, які витікають з них, є прямими 
претензіями, які підлягають розгляду в судовому порядку.
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