
УГОДА № __________ 
про надання можливості протестувати товар 

 
м. ___________ «___» ______________р. 

 
 
Споживач (ПІБ):  
Паспорт, серія, номер:  
виданий (ким, коли):  
Мешкає (зареєстрований):  
Ідентифікаційний код:  

 
з одного боку,  та Власник: Товариство з обмеженою відповідальністю «НРП», в особі 
__________________________________________________________________________________________________________________________, що діє на підставі 
Довіреності № ________________________ від ____________________________ року, з іншої сторони, які разом надалі йменуються «Сторони», а кожний 
окремо “Сторона”, уклали дану угоду про наступне: 

1. Власник надає Споживачу право протестувати певний товар (надалі — товар), а саме: 
 

1.1. Марка, модель: 1.5. Детальний опис зовнішнього вигляду: 
1.2. С/Н:  
1.3. Вартість товару:   
1.4. Витратні матеріали, комплектація:  
  
  

 
Товар надається з метою тестування, перевірки його експлуатаційних якостей та прийняття рішення щодо придбання даного товару.  

Передача та повернення товару відбувається на підставі відповідних, підписаних сторонами, актів прийому-передачі товару або згідно умов даної 
угоди.  

2. Перевірка експлуатаційних якостей товару здійснюється споживачем в період: 
  з «_____: _____» години «___» _________________ року по «_____:_____» годину «____» ___________________ року.  
3. Підписанням даної угоди сторони підтверджують, що товар наданий Споживачу у справному технічному стані, без пошкоджень та 

повністю відповідає характеристиками викладеним в пункті 1 угоди.  
4. По завершенню періоду вказаного в пункті 2 угоди Споживач зобов’язується повернути товар Власнику в стані в якому він був 

отриманий і який описаний в пункті 1 даної угоди.  
5. Дана угода є правочином із змішаною правовою природою, а саме з елементами угоди купівлі-продажу із відкладальною обставиною, 

за наступних умов:  
5.1. В якості гарантування виконання зобов’язання за даною угодою Споживач, в момент отримання товару сплачує Власнику передплату 

в сумі _____________ грн. (_____________________________________________________) (надалі — передплата), яку Власник  зобов’язується повернути в 
разі прийняття Споживачем рішення про відмову придбавати даний товар та виконання Споживачем умов пункту 4 даної угоди. Підтвердженням 
внесення передплати є відповідний розрахунковий документ магазину.  

5.2. Сторони погодили, що тестування товару є платним і становить _____________ грн. (_________________________) за період вказаний в 
п. 2 даної угоди. У випадку, якщо після тестування Споживач прийме рішення придбати товар, то плата за користування не стягується. 

5.3. В разі порушення Споживачем пункту 4 угоди (порушення строків повернення товару та/або зміна властивостей товару описаних в 
пункті 1 даного договору) сторони погоджують, що Споживач прийняв рішення придбати товар описаний в пункті 1 даної угоди. Після цього 
Споживач зобов’язаний здійснити остаточний рахунок за товар та отримати у Власника супутню комплектації до придбаного ним товару.       

6. У випадку, якщо на момент повернення товару у Власника виникнуть сумніви щодо справності товару, та за відсутності об’єктивної 
можливості визначити працездатність товару в момент повернення, Власник вправі затримати повернення передплати на час проведення 
діагностики товару відповідним авторизованим сервісним центром, але не більше ніж на 20 днів.  

6.1.  В разі порушення Споживачем умов даної угоди Власник вправі відшкодувати свої збитки за рахунок внесеної передплати. Передплату 
може бути використано на розсуд Власника, на оплату вартості ремонту або заміни пошкодженого/знищеного Споживачем товару. Після 
відшкодування збитків залишок передплати, (за наявності), повертається Споживачу. Якщо передплати не вистачить на відшкодування збитків 
Власника, він не позбавляється права вимоги до Споживача про відшкодування збитків в повній мірі у визначений законодавством спосіб.  

6.2. Сторони погодили, що у випадку відмови Споживача підписати акт № 2 про повернення товару, настають наслідки описані в пункті 5.3. 
угоди.  

7. Підписанням даної угоди Споживач надає згоду на обробку та використання його персональних даних вказаних в угоді ТОВ «НРП» з 
правом доступу до них третіх осіб в разі виникнення такої необхідності. Згода надається на використання ТОВ «НРП» персональних даних у сфері 
господарської та маркетингової діяльності та інших не заборонених законодавством України випадках. Права суб’єкта персональних даних Клієнту 
письмово повідомлені.  

8. Дана угода вступає в силу в момент його підписання обома сторонами та діє до моменту повного виконання зобов’язань сторін за даною 
угодою.  

9. Дана угода складена в двох автентичних екземплярах по одному для кожної сторони.  
10. Реквізити та підписи сторін: 
 
 
 

    Власник: 
ТОВ «НРП» 
01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 44 
код ЄДРПОУ 36469918 
Тел./факс: (44) 591 10 70 
Представник за довіреністю  
(довір. № ____ від ______) 
  
_________________________ /______________________/ 

Споживач:  
ПІБ _____________________________________________ 
Паспорт, серія ___________ № ____________________ 
 виданий (ким, коли) _____________________________ 
_________________________________________________ 
Мешкає (зареєстрований): _______________________ 
_________________________________________________ 
Ідентифікаційний код за ДРФО ___________________ 
_________________________ /______________________/ 
 



АКТ № 1 
Прийому-передачі Товару  

згідно угоди № ______ від ________________ про надання можливості протестувати товар   
(надалі — угода) 

 
м. ___________ «___» ______________р. 

 
Споживач (ПІБ):  
Паспорт, серія, номер:  
виданий (ким, коли):  
Мешкає (зареєстрований):  
Ідентифікаційний код:  

 
з одного боку,  та Власник: Товариство з обмеженою відповідальністю «НРП», в особі 
___________________________________________________________________________________________________________, що діє на підставі Довіреності № 
________________________ від ______________________________, що діє на підставі Довіреності № ________________________ від ____________________ з 
іншої сторони, які разом надалі йменуються «Сторони», а кожний окремо “Сторона”, склали даний акт про таке: 
 

1. На виконання умов угоди Власник передав, а Споживач прийняв наступний товар: 
1.1. Марка, модель: 1.5. Детальний опис зовнішнього вигляду: 
1.2. С/Н:  
1.3. Вартість товару:   
1.4. Витратні матеріали, комплектація:  
  
  

 
Товар надається з метою тестування, перевірки його експлуатаційних якостей та прийняття рішення щодо придбання даного товару.  
2. Перевірка експлуатаційних якостей товару здійснюється споживачем в період: 
  з «___: ___» години «___» ________ року по «___:___» годину «____» __________ року.  
3. Підписанням даного акту сторони підтверджують, що товар наданий Споживачу у справному технічному стані, без пошкоджень та 

повністю відповідає характеристиками викладеним в пункті 1 угоди та акту.  
4. Даний акт є невід’ємною частиною угоди № ______ від ________________ про надання можливості протестувати товар. 
5. Сторони не мають претензій одна до одної.  
6. Підписи сторін.  
 
 
 

    Власник: 
ТОВ «НРП» 
01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 44 
код ЄДРПОУ 36469918 
Тел./факс: (44) 591 10 70 
Представник за довіреністю  
(довір. № ____ від ______) 
  
_________________________ /______________________/ 

Споживач:  
ПІБ _____________________________________________ 
Паспорт, серія ___________ № ____________________ 
 виданий (ким, коли) _____________________________ 
_________________________________________________ 
Мешкає (зареєстрований): _______________________ 
_________________________________________________ 
Ідентифікаційний код за ДРФО ___________________ 
_________________________ /______________________/ 

 
 
 
 

 
  



АКТ № 2 
Повернення Товару  

згідно угоди № ______ від ________________ про надання можливості протестувати товар   
(надалі — угода) 

 
м. ___________ «___» ______________р. 

 
Споживач (ПІБ):  
Паспорт, серія, номер:  
виданий (ким, коли):  
Мешкає (зареєстрований):  
Ідентифікаційний код:  

з одного боку,   
та Власник: Товариство з обмеженою відповідальністю «НРП», в особі 
___________________________________________________________________________________________________________________, що діє на підставі 
Довіреності № ________________________ від ____________________________  з іншої сторони, які разом надалі йменуються «Сторони», а кожний 
окремо “Сторона”, склали даний акт про таке: 

1. На виконання умов угоди Споживач повернув, а Споживач прийняв Наступний товар: 
1.1. Марка, модель: 1.5. Детальний опис зовнішнього вигляду: 
1.2. С/Н:  
1.3. Вартість товару:   
1.4. Витратні матеріали, комплектація:  
  
  

2. Необхідне позначити (так/ні):  
2.1. Товар повернутий в належному стані, згідно умов угоди, відтак, підписанням даного акту сторони підтверджують, що не мають 
претензій одна до одної щодо виконання умов угоди.  

 

2.2. На виконання пункту 5.3. Угоди Власник, вважає за необхідне затримати повернення передплати, та передати товар на діагностику 
до відповідного авторизованого сервісного центру, але не більше ніж на 20 днів.  Рішення щодо товару буде прийняте протягом 
вказаного періоду. 

 

2.2.1. За результатами діагностики встановлено, що товар перебуває у справному стані і клієнту повернуто передплату повністю.  
2.2.2. За результатами діагностики встановлено, що товар потребує платного ремонту або повного відновлення/заміни (необхідне 
підкреслити), що коштує ___________________ грн. Споживач не заперечує про таке відшкодування за рахунок сплаченої передплати.  
Залишок передплати в розмірі _____________________ грн. повертається Споживачу.   

 

 
Даний акт є невід’ємною частиною угоди № ______ від __________ про надання можливості протестувати товар. 

 
3. Підписи сторін.  

 
 
 

    Власник: 
ТОВ «НРП» 
01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 44 
код ЄДРПОУ 36469918 
Тел./факс: (44) 591 10 70 
Представник за довіреністю  
(довір. № ____ від ______) 
  
_________________________ /______________________/ 

Споживач:  
ПІБ _____________________________________________ 
Паспорт, серія ___________ № ____________________ 
 виданий (ким, коли) _____________________________ 
_________________________________________________ 
Мешкає (зареєстрований): _______________________ 
_________________________________________________ 
Ідентифікаційний код за ДРФО ___________________ 
_________________________ /______________________/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаткова угода № 1  
до угоди № _________ від __________________ про  

про надання можливості протестувати товар (надалі — угода) 
 

м. ___________ «___» ______________р. 
 
Споживач (ПІБ):  
Паспорт, серія, номер:  
виданий (ким, коли):  
Мешкає (зареєстрований):  
Ідентифікаційний код:  

з одного боку,  та  
Власник:  
Товариство з обмеженою відповідальністю «НРП», в особі 
___________________________________________________________________________________________________________________, що діє на підставі 
Довіреності № ________________________ від ____________________________ року, з іншої сторони, які разом надалі йменуються «Сторони», а 
кожний окремо “Сторона”, уклали дану додаткову угоду про наступне: 
 

1. Сторони  погодили продовжити період тестування товару вказаного в угоді про надання можливості протестувати товар, шляхом 
викладення пункту 2 угоди в наступній редакції: 

 «2. Перевірка експлуатаційних якостей товару здійснюється споживачем в період: 
  з «_____: _____» години «___» _________________ року по «_____:_____» годину «____» ___________________ року.  

2. В інших питаннях не врегульованих даною додатковою угодою сторони керуються чинним законодавством України або угодою про 
надання можливості протестувати товар. 

3. Дана угода складена в двох оригінальних примірниках по одному для кожної сторони, та є невід’ємною частиною угоди про надання 
можливості протестувати товар.    

4. Реквізити та підписи сторін. 
 
 
 

    Власник: 
ТОВ «НРП» 
01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 44 
код ЄДРПОУ 36469918 
Тел./факс: (44) 591 10 70 
Представник за довіреністю  
(довір. № ____ від ______) 
  
_________________________ /______________________/ 

Споживач:  
ПІБ _____________________________________________ 
Паспорт, серія ___________ № ____________________ 
 виданий (ким, коли) _____________________________ 
_________________________________________________ 
Мешкає (зареєстрований): _______________________ 
_________________________________________________ 
Ідентифікаційний код за ДРФО ___________________ 
_________________________ /______________________/ 

 
 
 
 
 
 
 
 


