Договір надання посередницьких послуг
м. Київ , Одеса

“______”______________ 201_____ р.

____________________________________________________________________________надалі іменується “замовник”, з однієї сторони і кмпанія UBERUP.COM.UA в особі ФОП Матушко Максим
Іванович № ЄДРПОУ 3024307530, надалі іменується “Виконавець”, з іншої сторони, разом іменуються Сторони,
уклали даний договір про наступне.
1. Терміни та визначення.
В даному договорі поняття та визначення мають настиупне значення, визначене нижче:
Виконавець: - посереник, який діє самостійно, або із залученнямтретіх осіб і надає Замовнику комплексну послугу
щодо матеріально-технічного і організаційного забезпечення діяльності Замовника.
Замовник — фізична особа, яка здійснює послуги перевезення клієнтів у вільнй від основної діяльності час.
Послуги перевезення — послуги, які прямо чи опосередковано пов”язані з переміщенням обмеженої групи людей
за попередньо узгодженим з ними маршрутом, легковим автомобільним транспортом.
Клієнт — особа, яка бажає замовити послуги перевезення.
Поняття та визначення, які перераховані в даному розділі, застосовуються у вказаних значеннях Сторонами,
незалежно від того, застосовуються вони в однині чи множині, записані вони великими чи прописними літерами,
крім тих випадків, коли в даному договорі із сенсу конкретної статті си пункту прямо не виникає іншого значення.
2. Предмет договору.
2.1. Виконавець зобов”язується самостійно чи із залученням третіх осіб надавати замовнику спектр посередницьких
послуг, перерахованих в даному розділі, замовник зобов”язується оплачувати ці послуги.
2.2. Виконавець зобов”язується надавати замовнику наступний об”єм послуг:
2.2.1 За лопомогою відповідного програмного забезпечення передавати замовлення від зацікавлених Клієнтів,
направляти Замовника за маршрутом, надавати інформацію про клієнта та визначати обов”язкову для замовника
ціну замовлення.
2.2.2 Забезпечення Замовника можливістю взаємодії з програмними сервісами Виконавця.
2.2.3. Консультування щодо користування інформаційними системами.
2.2.4. Отримувати від третіх осіб грошові кошти за фактичне надання замовником послуг перевезення. Переводити
замовнику належні йому грошові кошти за реквізитами, які вказані в договорі, крім відрахувань винагороди
Виконавця, в якості посередника, а токож комісії третіх осіб (наприкла, компанії UBER).
2.2.5. Інші послуги прямо чи опосередковано направлені на максимально ефективне здійснення Замовником
діяльності з надання послуг перевезення.
2.3. Виконавець щотижня, у випадку надання послуг Замовником в період звітного тижня, протягом перших
двох робочих днів, що є наступними за звітним тижнем, направляє замовнику Акт-звіт наданих послуг за звітний
тиждень із зазначенням загальної суми, а також суми комісії Виконавця і третіх осіб за Договором. Акт-звіт є
основою взаєморозрахунків.
2.4. Замовник доручає Виконавцю приймати від третіх осіб, наприклад компанії UBER, грошові кошти за надані
послуги перевезення Клієнтів.
2.5. Замовник зобов”язується оплачувати послуги виконавця шляхом відрахування посередницької винагороди
Виконавцю із грошових засобів, отриманих Виконавцем від третіх осіб за надані Замовником послуги перевезення.
2.6. Замовник не заперечує проти щотижневих утримань третіми особами (наприклад, компанією UBER) належної
їм комісії, із грошових засобів Замовника.
2.7. На підставі окремого погодження сторін Виконавець може надавати юридичні та бухгалтерські послуги, що
необхідні замовнику.
2.8. У випадку якщо Замовник бажає змінити Партнера (Виконавця), він зобов”язаний попередити про це
Виконавця у письмовому вигляді за 5 (п”ять) робочих днів до такого переходу, відправивши відповідного листа на
електронну адресу: info@uberup.com.ua. У випадку невиконання данного зобов”язання і зміни Партнера
(Виконавця) без відповідного повідомлення, Виконавець залишає за собою право стягнути із Замовника штраф у
розмірі належних виконавцю зарахувань за останній (перед переходом) тиждень.
3. Обов”язки сторін
3.1. Виконавець зобов”язується
3.1.1. Виконавець зобов”язується своєчасно та якісно надавати послуги, передбачені даним Договором.
3.2. Замовник зобов”язується:
3.2.1. Своєчасно та якісно здійснювати перевезення пасажирів, в тому числі:

- бути максимально коректним та ввічливим з клієнтами;
- дотримуватися термінів і графіку виконання замовлень;
- утримувати автомобіль в технічно справному стані;
- дотримувась правил дорожнього руху;
- виконувати необхідні вимоги, пов”язані з експлуатацією автомобіля, в тому числі мати при собі необхідні
документи на автомобіль, права на керування та страхові документи.
3.2.2. Самостійно нести відповідальність за шкоду завдану третіми особами при здійсненні своєї діяльності.
3.2.3. Своєчасно і в належному розмірі оплачувати послуги Виконавця.
4. Вартість послуг та порядок розрахунків.
4.1. Вартість послуг Виконавця за даним Договором складає 8% від суми оплати, яка підягає виплаті Замовнику, та
вказаної у відповідній комп”ютерні програмі в особистому кабінеті Замовника в графі “Заробіток від поїздок”.
4.2. Вартість конкретного замовлення визначається Виконавцем самостійно під час прийняття заявки від Клієнта, та
є обов”язковою для замовника. Вартість замовлення повідомляється Виконавцем безпосередньо Клієнту та не може
бути змінена Замовником при виконанні даного замовлення без попереднього узгодження з Виконавцем.
4.3. Облік вартості наданих Замовником послуг ведеться Виконавцем на підставі даних відповідної комп”ютерної
програми, яка є компонентом комплексного рішення Виконавця щодо організації пасажирських перевезень.
4.4. Дані комп”ютерної програми є підставою для проведення розрахунків між сторонами і визнаються належними
доказами при вирішенні спірних ситуацій.
4.5. Сторони проводять взаєморозрахунки за виконані замовником поїдки за вказаними у договорі реквізитами
щотижня, але не пізніше останнього робочого тижня, наступного за звітним.
4.6. У випадку відмови Замовника від підписання акту звірки, а також у випадку іншого відхолення від оплати
послуг Виконавця, дані комп”ютерної програми є належними і достовірними доказами для визначення суми
заборгованості Замовника.
5. Відповідальність сторін.
5.1. З невиконання та/чи неналежне виконання зобов”язань згідно даного договору, Замовник та Виконавець несуть
відповідальність у відповідності з чинним законодавтвом України.
5.2. Замовник признає і погоджкється з тим, що виконавець не являється його податковим агентом щодо жодних
податків та зборів, які стянуються на території України, відповідно до чинного законодавства України.
5.2. Змовник визнає і погоджується з тим, що Виконавець не надає жодних транспортних послуг, не являється
транспортною компанією чи пасажирським перевізником.
5.4. Виконавець не несе будь-якої відповідальності по відношенню до будь-яких послуг, які надаються Замовником
третім особам, в тому числі Клієнтам.
5.5. Замовник несе повну відповідальність з будь-якого зобов”язання, яке виникає в результаті експлуатації
транспортних засобів і/чи надання послуг перевезення Клієнтам/третім особам, враховуючи травми, смерть,
матеріальну шкоду, не обмежуючись передіченим.
5.6. Сторони погоджуються з тим, що даний договір не є трудовим договоромчи договором підряду, і що
Виконавець надає виключно посередницькі послуги Замовнику за винагороду.
5.7. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб.
6. Вирішення спорів.
6.1. Всі спори, конфлікти чи вимоги, які виникають з даного Договору, чи стосуються його, а також порушення,
припинення чи неточності повинні бути врегульовані шляхом переговорів між Сторонами, якщо це можливо.
6.2. Якщо сторони не досягли згоди у спорах щляхом переговорів, вони підлягають розгляду відповідно до норм
чинного законодавтва України.
7. Кінцеві положення.
7.1. Даний договір діє з дня піднисання Сторонами до “31” грудня 2017 року. У випадку, якщо жодна зі сторін не
виявляє бажання, і не має наміру розірвати даний договір у зв”язку із закінченням терміну дії, Договір вважається
продовженим на тих же умовах на наступний календарний рік.
7.2. Виконавець та Замовник мають право в будь-який момент відмовитися від даного Договору, попередньо
повідомивши іншу сторону про це, та завершивши всі фінансові взаємовідносини.
7. 3. Відносини сторін, які не врегульовані даним Договором, регулюються чинним законодавством України.
7.4. Даний договір складений в двох ідентичних екземплярах, які мають однакову юридичну силу, по одному
примірнику для кожної Сторони.
7.5. Замовник надає дозвіл та згоду Виконавцю на обробку, використання та зберігання своїх персональних даних.

8. Реквізити та підписи сторін

Виконавець:

Замовник:

ФОП Матушко М. І.
Платіжні дані:
Найменування банку: ПАО “ПриватБанк”

ПІП (повністю)
_____________________________________
Адреса прописки: (по паспорту):

ЄДРПОУ: 3024307530
місто ____________________________
МФО
р/р№

вул. _____________________________

Телефон: +38 093 246 1321
e-mail: info@uberup.com.ua
Сайт: uberup.com.ua

буд.________________кв.___________

Facebook:

Серія_________номер____________________

Паспорт:

Виданий_____________________________
Підпис _______________________
_____________________________________
Дата видачі “______” _____________. _____р.
М.П.
Платіжні дані:
Найменування банку
(“ПривтБанк”)_________________________
р/р (картка):
______________________________________
Отримувач: (ПІП) (повністю):
______________________________________
Телефон: _______________________________
e-mail: _________________________________
Підпис_________________ Дата____________

