
Договір №_________ про партнерство в дисконтній програмі клубу «VAG Family» 

Україна, м.Київ       ___ «______________» 20___р. 

ФОП Григор'єв Леонард Сергійович (організатор), далі за договором «Клуб VAG Family», та 
__________________ _______________________________, в особі ________________, що діє на 
підставі ______________, іменоване в подальшому Партнер, спільно іменовані Сторони, уклали 
цей договір про наступне: 

1. Загальні положення 
1.1. Сторони домовилися про спільне партнерство в дисконтній програмі Клубу VAG Family, 
розміщеної на офіційній сторінці Клубу VAG Family в мережі Інтернет за адресую 
https://vagfestival.com/club. 
1.2. Клуб VAG Family в рамках дії цього договору зобов'язується надати Партнеру послуги з 
просування його товарів, робіт і послуг. 
1.3. Сторони цього договору домовилися про те, що клуб VAG Family приваблює споживачів до 
послуг, товарів і робіт - шляхом поширення інформації про Партнера серед власників дисконтних 
карт «VAG Family Ukraine». 
1.4. У свою чергу Партнер зобов'язується надавати Споживачам знижки, в момент пред'явлення 
Карти c логотипом «VAG Family». 
1.5.Розмір знижки, перелік послуг, і інші регламенти з надання знижок Партнером для Клієнтів 
(Споживачів) Клубу VAG Family, в залежності від того, володарем якої Карти є останній, вказані в 
додатку №1 до цього договору, який є невід'ємною його частиною, поряд з Правилами дисконтної 
програми, розміщеними в мережі Інтернет за адресую https://vagfestival.com/club. 

2. Предмет і загальні умови Договору 
2.1. У відповідності до цього Договору, Партнер здійснює співробітництво з Клубом VAG Family за 
наступними напрямками діяльності клубу VAG Family: 
- Партнерство в дисконтній програмі клубу VAG Family; розміщення на сайті клубу VAG Family за 
адресую: https://vagfestival.com, а також в друкованих виданнях клубу VAG Family; 
- Просування товарів, послуг, послуг Партнера між Клієнтами (Споживачами) клубу VAG Family. 

3. Набуття чинності цього договору: 
3.1. Цей договір вступає в силу з моменту підписання договору і реєстрації Партнера на Інтернет-
сайті клубу VAG Family в порядку, передбаченому цим розділом. 
3.2. Клуб VAG Family реєструє Партнера на Інтернет-сайті клубу VAG Family, Партнер при підписанні 
договору, дає згоду на реєстрацію і розміщення на сайті клубу VAG Family інформації про нього, і 
підтверджує, що ознайомлений з правилами участі в дисконтній програмі клубу VAG Family. 

4. Права і обов'язки сторін 
4.1. Обов'язки клубу VAG Family Україна: 
4.1.1. Розміщувати і періодично оновлювати інформацію про діяльність Партнера, пропонованих 
їм товарах, роботах і послугах, що надаються їм пільги і знижки на товари, роботи і послуги для 
власників карт з логотипом «VAG Family» в довіднику знижок. 
4.1.2. Передавати Партнеру рекламну продукцію та інші матеріали, необхідні для обслуговування 
власників карт з логотипом «VAG Family» (дані карти є власністю клубу VAG Family). 
4.1.3. Провести консультації персоналу Партнеру з обслуговування власників карт з логотипами 
клубу VAG Family. 



4.1.4. Не розголошувати і не передавати третім особам відомості, що є конфіденційною 
інформацією Партнера, протягом терміну дії Договору і одного року після припинення його дії. 
4.2. Клуб VAG Family має право: 
Проводити рекламну кампанію діяльності Партнера у зв'язку зі співробітництвом з універсальної 
дисконтної Програмі. 

4.3. Обов'язки Партнера: 
4.3.1. Надавати власникам карт з логотипом «VAG Family» право на придбання товарів і послуг за 
готівковий і безготівковий розрахунок зі знижкою, умови надання та розмір, якої визначається при 
підписанні договору згідно з додатком №1 цього Договору. 
4.3.2. У разі відмови від надання знижки власникам карт з логотипом «VAG Family», видати йому 
чек із зазначенням ціни товару, роботи або послуги без урахування знижки, фактично сплаченої 
суми та підстави відмови в наданні знижки. 
4.3.3. У разі претензій з боку власника карти, наслідком яких стала несправність карти, її втрата і т. 
П., Інформувати власника про необхідність негайно звернутися в клуб VAG Family. 
4.3.4. Надавати достовірну інформацію, необхідну для каталогів і довідників, що випускаються 
клубом VAG Family. 
4.3.5. Подавати заявки на коригування зазначених раніше даних (зміна розміру знижки, реквізитів, 
переліку реалізованих товарів і послуг, умов їх реалізації, адрес, телефонів і т. П.) В письмовому 
вигляді по електронній пошті або особисто з підтвердженням про прочитання. 
4.3.6. Довести до відома персоналу Правила надання знижки при пред'явленні карт з логотипом 
клубу VAG Family і забезпечити їх виконання при розрахунках. Розмістити у місцях продажу 
наклейки «Тут можна отримати знижку по карті« VAG Family », які надає клуб. 
4.3.7. Розмістити банер на сайті (або іншому інтернет-майданчику) з логотипом «VAG Family» і 
вказати про наявність знижок за картками. 
4.3.8. Не розголошувати і не передавати третім особам відомості, що є конфіденційною 
інформацією клубу VAG Family, протягом терміну дії Договору і одного року після припинення його 
дії. 

4.4. Партнер має право: 
4.4.1. Отримувати від клубу VAG Family додаткову інформацію про діяльність Програми. 
4.4.2. Змінювати відсоток і порядок надання знижок, за погодженням з клубу VAG Family в 
прийнятні для Сторін терміни з урахуванням можливостей внесення змін до Довіднику знижок, 
але не менше ніж за 15 (п'ятнадцять ) календарних днів до вступу їх в силу Партнера. 
4.5. Сторони зобов'язуються негайно інформувати одна одну про виникаючі труднощі, які можуть 
призвести до невиконання цього Договору в цілому або окремих його умов. 

5. Термін дії Договору. Порядок зміни і розірвання Договору 
5.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання договору Партнером в порядку, 
передбаченому розділом 3 цієї Оферти. 
5.2. Клуб VAG Family вправі в односторонньому порядку змінювати умови Договору з 
обов'язковим повідомленням Партнерів по електронній пошті і розміщенням інформації про 
внесені зміни і дату набуття ними чинності в мережі Інтернет за адресою 
https://vagfestival.com/club не менше ніж за 15 (п'ятнадцять ) календарних днів до вступу їх в силу. 
5.3. У разі якщо Партнер протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту отримання ним 
повідомлення направляє клубу VAG Family і по електронній пошті повідомлення електронної 
пошти, що містить письмову відмову від зміни Договору, Договір вважається розірваним. Дата 
розірвання Договору вказується Партнером в даному повідомленні, але вона не може бути 
пізнішою, ніж дата вступу змін в силу. У разі якщо дата розірвання Договору не вказана в 
повідомленні або вона пізніша, ніж дата вступу змін в силу, Договір вважається зміненим з дати 
вступу змін в силу. 
5.4. У разі якщо протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту отримання повідомлення Партнер 



не звернув Компанії електронне повідомлення, що містить письмову відмову від зміни умов 
Договору, Договір вважається зміненим з дати вступу змін в силу. 
5.5. Кожна із Сторін має право в односторонньому порядку розірвати Договір, повідомивши про 
це іншу Сторону по електронній пошті. Моментом розірвання Договору вважається дата, 
зазначена в повідомленні про розірвання Договору, а при відсутності такої вказівки - дата 
отримання Стороною даного повідомлення. 
5.6. Цей Договір, може бути, розірваний клубом VAG Family в односторонньому порядку шляхом 
направлення Партнеру по електронній пошті повідомлення про розірвання Договору за один 
місяць до розірвання Договору. Основною причиною можливого розірвання Договору є 
недотримання правил і обов'язків Партнера, передбачених цим Договором. 
5.7. Цей Договір може бути розірваний Партнером в односторонньому порядку в разі прийняття 
рішення про економічну недоцільність участі в дисконтній програмі шляхом подання відповідного 
клубу VAG Family по електронній пошті повідомлення про розірвання Договору. При цьому 
Сторони домовилися, що в інтересах власників дисконтних карт, Партнер надає знижки власникам 
карт з логотипом клубу VAG Family протягом 1 (одного) календарного місяця з дня повідомлення 
про розірвання Договору однією зі сторін. 

6. Відповідальність сторін 
6.1. У разі неправомірної відмови Партнера від виконання зобов'язань по п.4.3.1. Партнер 
виплачує клубу VAG Family компенсацію рівну сумі ненаданої знижки і штраф в розмірі 100% від 
суми ненаданої знижки протягом п'яти банківських днів з моменту підтвердження факту відмови. 
Фактом відмови в наданні знижки є звернення Споживача в клуб VAG Family з письмовою заявою 
про відмову і касовим чеком з письмовою мотивацією причини відмови (виписується дирекцією 
підприємства). 
6.2. Партнер погоджується з тим, що він несе повну відповідальність щодо рекламних матеріалів, 
наданих їм для розміщення на сайті Компанії https://vagfestival.com. Клуб VAG Family не несе 
відповідальності за відповідність змісту рекламних матеріалів вимогам законодавства, за 
порушення авторських прав, несанкціоноване використання товарних знаків, найменувань фірм і 
їх логотипів. У разі надходження претензій від третіх осіб, пов'язаних з розміщенням рекламних 
матеріалів на сайті Компанії: https://vagfestival.com - Партнер самостійно і за свій рахунок 
врегулює вказані претензії. 
6.3. За неналежне виконання зобов'язань перед Споживачем в рамках правовідносин у продажу 
товарів, виконання робіт, надання послуг, Партнер несе відповідальність перед Споживачем 
самостійно. 
6.4. Партнер у міру можливості зобов'язується надати клубу VAG Family достовірну інформацію про 
надані знижки для маркетингового аналізу ефективності здійснення дисконтної програми у 
вигляді письмового звіту кожні 6 (шість) місяців. 
6.5. Клуб VAG Family не несе відповідальності за достовірність інформації, правдивість і / або 
коректність інформації, що міститься на персональній сторінці (паспорт компанії) на сайті клубу 
VAG Family. 
6.6. У всьому іншому, що не передбачено наст оящім Договором, Сторони несуть відповідальність 
за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного 
законодавства України. 

7. Форс-мажор 
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх 
зобов'язань за цим Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли 
після укладення цього Договору в результаті непередбачених і невідворотних подій 
надзвичайного характеру, ситуацій, які становлять небезпеку для сторін і не піддаються контролю. 
Термін виконання зобов'язань за цим Договором переноситься до припинення непереборних 
обставин. 
7.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за цим Договором, 



зобов'язана повідомити про настання і припинення вищевказаних обставин не пізніше 10 (десяти) 
календарних днів з моменту їх настання, у письмовій формі повідомити іншу сторону. Несвоєчасне 
повідомлення про обставини непереборної сили позбавляє права посилатися на них. 

8. Порядок врегулювання та вирішення спорів 
8.1. Всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути з даного Договору або в зв'язку з ним, між 
клубом VAG Family і Партнером, вирішуються шляхом безпосередніх переговорів. 
8.2. У разі неможливості досягнення взаємоприйнятного угоди шляхом безпосередніх 
переговорів, такий спір підлягає вирішенню судом відповідно до норм чинного законодавства 
України. 

Додаток № 1 до договору _______ про партнерство в дисконтній програмі клубу VAG Family 

Вид картки:  Розмір знижки: 

Чорна    _____________ 

 

9.Адреса і реквізити 

Організатор:      Партнер: 
 

Фізична особа – підприємець     

ГРИГОР'ЄВ ЛЕОНАРД СЕРГІЙОВИЧ 
ЄДРПОУ: 3195123019 

IBAN: UA5932 20010000026009310019066 

АТ «Універсал Банк» 

 

Керівник _____________________________  Керівник ___________________________ 

 

 


