
УГОДА ПРО УМОВИ КОРИСТУВАННЯ 

При замовленні товарів на сайті інтернет-магазина Gastro di Italia ви погоджуєтесь на 

нижченаведені умови користування послугами інтернет-магазина. Здійснення покупки без 

вашої згоди з цими умовами неможливе.  

Інтернет-магазин Gastro di Italia (далі — Продавець) та замовник товарів (далі — 

Покупець) зобов’язуються виконувати наступні умови. 

1 РЕЄСТРАЦІЯ  

1.1 Замовлення товарів можливе лише за згоди Продавця та Покупця з цими умовами. 

1.2 Покупець, реєструючись на сайті зобов’язаний вказувати достовірні дані. 

1.3 Особисті персональні дані Покупця використовуються лише для обігу всередині 

інтернет-магазина і не розголошуються стороннім особам, крім випадків передбачених 

законодавством України. 

2 ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ 

2.1 Оформлення замовлення здійснюється в режимі онлайн або за телефоном. 

2.2 Після оформлення замовлення в онлайн режимі Продавець зв’язується з Покупцем 

для уточнення замовлення та перевірки персональних даних. 

2.3 Якщо Покупець не підтвердив своє замовлення, воно вважається анульованим. 

3 ОПЛАТА ТА ДОСТАВКА 

3.1 Покупець має самостійно ознайомитися з умовами доставки та оплати замовлення, 

викладеними у розділі «Інформація про доставку». 

3.2 Продавець не несе відповідальності за затримку товару з вини фірми-перевізника чи 

через форс-мажорні обставини (стихійне лихо, військові дії, надзвичайний стан). 

3.3 Продавець не компенсує збитки Покупцеві, які з’явилися з вини фірми-перевізника чи 

форс-мажорних обставин. 

3.4 Покупець зобов’язаний, отримуючи замовлення, самостійно переконатися у якості, 

кількісті товару та його відповідності, згідно замовлення. 

4 ГАРАНТІЯ ТА ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ 

4.1 Продавець зобов’язаний надсилати товар, в якому не вичерпаний термін придатності. 

4.2 Покупець, оформлюючи замовлення може самостійно дізнатися про термін 

придатності та гарантії на замовлений товар. 

4.3 Строк гарантії на непродовольчі товари розпочинається з моменту отримання 

замовлення Покупцем. 

5 УМОВИ УГОДИ 

5.1 Продавець зобов’язаний викласти умови угоди про користування на своєму сайті для 

вільного ознайомлення Покупцем. 

5.2 Продавець має право в односторонньому порядку змінити умови угоди про 

користування послугами інтернет-магазина. 

5.3 Про важливі зміни в умовах угоди про користування Продавець має повідомити 

Покупця, використовуючи електронну пошту. 

5.4 У разі відмови Покупцем від отримання повідомлень від Продавця, Продавець не несе 

відповідальності за непоінформованість Покупця щодо змін в умовах угоди про 

користування послугами інтернет-магазина.  

5.5 Продавець не несе відповідальності за збитки, заподіяні Покупцю в зв’язку з 

використанням цього сайту. 

5.6 Угода про умови користуванням послугами інтернет-магазина між Покупцем та 

Продавцем набуває чинності з моменту реєстрації Покупця на сайті Продавця. 

  


