ДИЛЕРСЬКА УГОДА
між Сумським державним університетом та ГОВ «НПО УКРХІММАШ»
м. Суми

20.04.2021 р.

Сумський державний університет, далі ВИРОБНИК, в особі ректора Карпуші В.Д.,
адреса: 40007, Україна, Суми, Римського-Корсакова, 2.
ТОВ «НПО УКРХІММАШ», далі ДИЛЕР, представлений директором Сіренко Я.В.,
адреса: 40035, Україна, м. Суми, вул. Заливна, 29/1.

ВИРОБНИК і ДИЛЕР, що будуть надалі іменовані СТОРОНИ, підписали цю угоду
про наступне:
1. Предмет угоди, основні терміни та визначення
1.1 Предметом договору є визнання ГОВ «НПО УКРХІММАШ» як ДИЛЕРА з
продажу ПРОДУКЦІЇ ВИРОБНИКА (вібраційних грануляторів плаву аміачної
селітри і карбаміду та запасних частин до них) на визначеній ТЕРИТОРІЇ (країничлени Співдружності незалежних держав, у т.ч. асоційовані) і визначають принципи
взаємодії СТОРІН.
1.2 ДИЛЕР має виключне право представляти і реалізовувати ПРОДУКЦІЮ
ВИРОБНИКА від свого імені за економічно обґрунтованою вартістю від
ВИРОБНИКА, діючи як незалежний грейдер.
1.3. СЕРТИФІКАТ ДИЛЕРА є документом офіційного представника ВИРОБНИКА
для того, щоб пред'являти клієнту для підтвердження його статусу в якості ДИЛЕРА.
1.4. ТЕРИТОРІЯ є географічний регіон, в якому ДИЛЕР здійснює свою діяльність
згідно цієї Угоди.
2. Основні принципи співпраці
2.1. ВИРОБНИК підтверджує відносини СТОРІН в досягненні їх спільних цілей в
області продажу ПРОДУКЦІЇ ВИРОБНИКА.
2.2. ВИРОБНИК визнає, що його успіх і успіх його ДИЛЕРА в значній мірі залежить
від конкурентоспроможності ПРОДУКЦІЇ ВИРОБНИКА, а також наскільки добре
СТОРОНИ цієї Угоди будуть виконувати свої зобов'язання, як зазначено нижче в цій
Угоді.
2.3. ДИЛЕР представляє ПРОДУКЦІЮ ВИРОБНИКА для споживачів на ТЕРИТОРІЇ і
СТОРОНИ визнають, що важливо, що ДИЛЕР розуміє довгострокові цілі
ВИРОБНИКА і забезпечує їх під гримку та просування продуктів і послуг для клієнтів
з високим рівнем якості.
2.4. Обидві СТОРОНИ, приймаючи на себе обов'язки щодо співпраці, розуміють, що
якщо ВИРОБНИК чи ДИЛЕР не досягнуть задовільних об'ємів продажу та прибутків,
- вони будуть нести збитки, а відповідно, - кінцевий успіх однієї з СТОРІН буде
залежати від успіху іншої.
2.5. Обидві СТОРОНИ очікують, що шляхом укладення даної Угоди, повного та
чесного виконання взятих на себе обов'язків, вони зможуть налагодити і
підтримувати взаємовигідні відносини на довгостроковий період.

3. Права та обов'язки ДИЛЕРА
3.1. ДИЛЕР має право на купівлю ПРОДУКЦІЇ ВИРОБНИКА за мінімальною
економічно обґрунтованою варі ієно.
3.2. ДИЛЕР має ексклюзивне право продавати ПРОДУКЦІЮ ВИРОБНИКА та
представляти його торгову марку в межах ТЕРИТОРІЇ, як незалежний продавець.
3.3. ДИЛЕР має право на маркетингову допомогу ВИРОБНИКА.
3.4. ДИЛЕР має право на систематичну консультативну підтримку з боку
ВИРОБНИКА.
3.5. ДИЛЕР має право на допомогу при розробці та організації рекламних і
маркетингових заходів.
3.7. ДИЛЕР зобов'язується здійснювати продаж ПРОДУКЦІЇ Клієнтам поза
ТЕРИТОРІЄЮ лише за письмовою згодою ВИРОБНИКА.
3.8. ДИЛЕР зобов'язується надавати інформацію про хід роботи співробітникам
ВИРОБНИКА та не обмежувати виконання ними контрольних функцій, передбачених
даним Договором.
3.9. ДИЛЕР зобов'язується систематично працювати над збільшенням обсягів
продажів.
4 Права та обов'язки ВИРОБНИКА
4.1. ВИРОБНИК зобов'язується здійснювати відвантаження ПРОДУКЦІЇ згідно умов
окремого Договору(ів) про постачання ПРОДУКЦІЇ.
4.2. ВИРОБНИК зобов'язується протягом 15 днів з дня укладання Договору надати
ДИЛЕРУ «СЕРТИФІКАТ ЕКСКЛЮЗИВНОГО ДИЛЕРА», що підтверджує його
статус на час дії даної Угоди.
4.3. ВИРОБНИК зобов'язується своєчасно інформувати ДИЛЕРА про нові
модифікації ПРОДУКЦІЇ, зміни умов роботи, проведення акцій тощо.
4.4. ВИРОБНИК зобов'язується пріоритетно здійснювати продаж товару ДИЛЕРУ
відповідно до умов цієї угоди та окремих укладених договорів поставки для
забезпечення подальшої його реалізації ДИЛЕРОМ.
4.6. ВИРОБНИК зобов'язується надавати необхідну документацію та сертифікати на
ПРОДУКЦІЮ.
4.7. ВИРОБНИК зобов'язується сповіщати ДИЛЕРА про зміну вартості не пізніше
ніж за ЗО днів до введення їх в дію.
4.8. ВИРОБНИК зобов'язується надавати допомогу ДИЛЕРУ у проведенні рекламних
та маркетингових заходів.
4.9. ВИРОБНИК має право здійснювати контроль за діяльністю ДИЛЕРА, в частині її
відповідності умовам цієї угоди.
4.10. ВИРОБНИК може позбавити ДИЛЕРА його статусу в разі значних порушень
угоди, а саме:
невиконання платіжної дисципліни;
дискредитації торгової марки;
у випадку продажу товару конкурентної організації
5. Продаж ПРОДУКЦІЇ
5.1. Передача ПРОДУКЦІЇ ВИРОБНИКА у власність ДИЛЕРА здійснюється на
умовах окремих Договорів поставки товару.
5.2. Товар, що купується має продаватися під Торговою маркою ВИРОБНИКА. У
технічній та комерційній документації /ДИЛЕРА має бути зазначена Торгова марка
ВИРОБНИКА.

7. Умови оплати і розрахунків
7.1. Умови оплати та процедури розрахунків визначаються відповідно до окремих
Договорів поставки ПРОДУКЦІЇ.

8. Заключні положення
8.1. Даний Договір може бути розірваний в односторонньому порядку будь-якою із
СТОРІН через 45 календарних днів після відправлення повідомлення або за згодою
СТОРІН безпосередньо із дня підписання СТОРОНАМИ додаткової угоди.
8.2 Будь-які зміни та доповнення до даного /Договору дійсні лише за умови, що вони
здійснені в письмовій формі та належним чином підписані уповноваженими
представниками СТОРІН. Всі додатки до даного /Договору складають невід'ємну його
частину.
8.3. Договір вступає в силу з моменту його підписання СТОРОНАМИ і діє до
30.04.2026 р. включно.
8.5 Будь-які спори або розбіжності, пов'язані з цією угодою, вирішуються шляхом
переговорів, а у випадку неможливості вирішити спір, у судовому порядку відповідно
до чинного законодавства України.
8.7 Будь-які зміни та / або пояснення до цієї Угоди вступають в силу, якщо вони
оформлені в письмовій формі та підписані повноважсиим представником кожної
СТОРОНИ.
8.8 Ця Угода підписана у двох примірниках, кожен з яких буде вважатися
оригінальним і правомочним.
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