
Преамбула  

Шановний Користувач сайту _____________________, звертаємо Вашу увагу, що 

використання в будь-якому вигляді Сайту (в тому числі, але не обмежуючись 

розміщенням Вами Замовлень товарів з використанням сайту ____________________, 

участь в бонусних програмах, акціях, заповнення заявок, форм і т.п.) означає, що Ви 

ознайомлені та згодні з умовами використання Сайту _______________________, а 

також є акцептом Вами даної Публічної оферти. Дана Публічна оферта є обов'язковою 

для виконання сторонами. У разі Вашої незгоди з умовами даної Публічної оферти, Ви 

повинні утриматися від використання сайту ________________________.  

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ  

Адміністрація — адміністрація інтернет-магазину ______________________, що 

розміщено на вeб-сайті _______________________, ___________________________, 

зареєстроване  в Україні, місцезнаходження за адресою: _________________________. 

Акційний контент — контент, що може бути доступний для завантаження за акційною 

ціною протягом певного проміжку часу про що буде поінформовано у відповідному 

розділі на сайті.  

Замовлення — належним чином оформлений і розміщений запит Покупця (заповнені 

відповідні поля на сайті в розділі «Оформлення замовлення»), адресований Продавцю, 

з пропозицією здійснити продаж обраного на сайті переліку Товару, із зазначенням його 

кількості.  

Користувач — фізична особа, яка досягла 18-річного віку, що володіє повною 

дієздатністю, що використовує даний сайт і/або його окремі інструменти, яка 

погодилася з умовами Публічної оферти і виконала всі її умови описані нижче.  

Контент — товар, що представлений  на сайті ___________________ у вигляді 

текстових, зображувальних, аудіо та відео файлів, що надані у різних форматах та 

представлені для огляду, скачування та інших дій Користувачем.    

Обліковий запис — унікальні облікові та персональні дані Користувача, які 

ідентифікують Користувача на Сайті, зберігаються на апаратних ресурсах Адміністрації 

та надають Користувачеві можливість використання функціоналу Сайту, відповідно до 

умов цієї Угоди. 

Одержувач — особа, зазначена Платником у розділі «Оформлення замовлення», в 

якості особи, що уповноважена отримати товар. Якщо інше не зазначено в розділі 

«Оформлення замовлення», Одержувачем є Платник.  

Особистий кабінет — комплекс програмних функцій Сайту, які дозволяють 

Користувачеві, який авторизувався належним чином в свій Обліковий запис, 

отримувати інформацію про здійснені ним Замовлення, покупки, вносити зміни в 

облікові та персональні дані Користувача та отримувати доступ до придбаного 

Контенту.  

Платник — особа, яка здійснює оплату замовлення Покупця, якщо інше не зазначено в 

розділі «Оформлення замовлення», Платником є Покупець.  

Покупець — зареєстрований Користувач, що здійснює замовлення та має намір 

придбати/купує товари, пропоновані до продажу Продавцем та представлені на сайті 

_______________  

Продавець — юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує на сайті 

інформацію з пропозицією придбати визначені товари. Продавцем може бути як 

Адміністрація так і будь-яка особа, якій Адміністрація надала право на розміщення 

відомостей про товар на сайті. Найменування Продавця вказується в документах на 



передачу товару Покупцеві (акт прийому-передачі, видаткова накладна, товарний чек 

і т.п., що підтверджують факт передачі товару Покупцеві).  

Пропозиція — відомості про товар, розміщені Продавцем на сайті, які включають в себе 

інформацію про товар, його ціну, способи оплати та доставки, інформацію про знижки 

та акційні пропозиції на товар, а також інші умови придбання товару. Умови Пропозицій, 

розміщених на сайті, встановлюються Продавцем. Пропозиція є інформацією про 

можливі умови покупки товару.  

Сайт — вeб-сайт, що має адресу в мережі інтернет _____________________, на 

окремих сторінках (в розділах) якого розміщено правила (умови) реєстрації, 

оформлення замовлення, бонусної програми, оплати, доставки, повернення товару, 

гарантії тощо, а також міститься інформація про Покупця (контактні дані, замовлення, 

адреси доставки, та ін.), за допомогою якого Користувач має можливість здійснити 

покупку бажаного товару.  

Товар — матеріальний об'єкт, пропонований до продажу Продавцем, розміщений на 

сайті, щодо якого вказана ціна, назва, опис, характеристики та зазначено статус його 

доступності. Угода — дана публічна оферта, включаючи всі її умови та додатки до неї.  

1. Загальні положення  

1.1. Ця Угода регулює порядок доступу Користувача до інформації, що розміщується на 

Сайті, порядок використання Сайту, а також можливість передачі товарів та інші умови.  

1.2. Сайт є платформою для розміщення пропозицій про продаж товарів Продавцем.  

1.3. Дана угода  відповідно до ст. ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України є 

Публічним договором (офертою) і адресовано невизначеному колу осіб не залежно від 

статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець), що бажають 

придбати товари, інформація про які міститься на Сайті. Оскільки ця Угода є публічною 

офертою, то отримуючи доступ до матеріалів Сайту Користувач\Покупець вважається 

приєднався до цієї Угоди.  

1.4. Інформація про товар відображається на Сайті і є динамічною. Це означає, що 

інформація може бути оновлена, змінена і доповнена Адміністрацією в будь-який 

момент часу без попереднього повідомлення про це Користувача. Визначені зміни 

вступають в силу після їх публікації на Сайті та застосовуються до будь-якого 

замовлення, зробленого після їх публікації.  

1.5. Інформація про товар Продавця, умови його придбання, ціни та будь-яка інша 

інформація Продавця точно відображається на Сайті. Інформація на Сайті про Товар, 

Контент, Продавця та інші умови роботи Сайту та правовідносин між сторонами цієї 

Угоди слугує лише в якості доповнення умов цієї Угоди. У разі суперечності інформації 

на Сайті умовам цієї Угоди, умови Угоди мають перевагу та підлягають застосуванню.  

1.6. Ця Угода може бути укладена фізичною особою, яка досягла 18-річного віку, що 

володіє повною дієздатністю, що використовує даний сайт і\або його окремі 

інструменти, яка погодилася з умовами Угоди та повністю приймає на себе 

зобов'язання, що виникають в результаті використання Сайту і укладення цієї Угоди.  

1.7. Замовляючи товар на Сайті, Покупець погоджується з усіма умовами даної Угоди та 

її Додатків.  

1.8. Пропозиція на Сайті не є офертою. Однак, Покупець після ознайомлення з 

Пропозицією вправі зробити оферту Продавцю шляхом обрання товару та заповнення 

форми у розділі «Оформлення замовлення». Заповнення визначеної форми вважається 

офертою Покупця Продавцю на придбання відповідного товару на умовах, зазначених 

в Пропозиції. Оферту Продавцю вправі зробити і незареєстрований  Користувач, при 



цьому він повинен коректно ввести всі необхідні дані у форму «Оформлення 

замовлення» на Сайті.  

1.9. Оферта вважається прийнятою Продавцем (акцепт) якщо останній здійснив дії, які 

свідчать про прийняття оферти Покупця, а саме: фактично відвантажив товар 

відповідно до умов, передбачених офертою Покупця або надав доступ та можливість 

завантажити контент через Особистий кабінет Користувача.  

1.10. Після отримання оферти Покупця Продавець має право запропонувати придбати 

товар на інших умовах, ніж було передбачено офертою Покупця. У цьому випадку така 

пропозиція вважається зустрічною офертою і має бути прийнята Покупцем. Прийняттям 

зустрічної оферти вважається фактично оплата, отримання Покупцем\Одержувачем 

товару на умовах, обумовлених зустрічною офертою. Продавець має право відкликати 

таку зустрічну оферту до моменту оплати та видачі товару.  

1.11. У випадку помилковості відправленого акцепту Сторони мають право змінити 

умови тільки у випадку вчасного повідомлення про таку помилковість одна одну.  

1.12. Достатнім доказом прийняття оферти Продавцем або зустрічної оферти (тобто 

узгодження Сторонами всіх істотних умов продажу товару) є фактична його оплата, 

отримання  товару Покупцем\Одержувачем.  

1.13. Не вважається прийняттям Продавцем оферти Покупця направлення 

Продавцем\Адміністрацією засобами електротехнічного (SMS-інформування, 

електронна пошта, телефон і т.п.) або іншого зв'язку повідомлення 

Продавця/Адміністрації про одержання Замовлення Покупця або про терміни його 

отримання і/або про ціну товару. Дане повідомлення є виключно повідомленням про 

отримання Продавцем оферти Покупця (але не про її прийняття) і містить відтворення 

умов оферти, наданої  Покупцем.  

1.14. Інформація про Товар розміщена безпосередньо на Сайті, окрім цього при 

отриманні товару,  до моменту підписання документів, що підтверджують отримання 

товару, Покупець/Одержувач зобов'язаний ознайомитися з інформацією про товар, що 

міститься на Товарі і/або упаковці та/або в товаросупровідних документах. У разі 

необхідності отримання додаткової інформації про товар Покупець/Одержувач 

зобов'язаний зв'язатися з Продавцем та отримати необхідну інформацію засобами 

дистанційного зв'язку до моменту прийняття такого  товару.  

1.15. Знижки/акції не сумуються з іншими знижками/акціями і знижками за 

промокодом.    

1.16. Знижка за промокодом не застосовується при купівлі подарункового сертифіката.    

1.17. Подарунковим сертифікатом можна оплатити будь-який товар на сайті, крім 

подарункових сертифікатів.  

1.18. Власником прав інтелектуальної власності на поширення Контенту, 

представленого на Сайті, є ____________________ що зареєстроване за адресою 

__________________________________ Використання текстових та фото/відео 

матеріалів Сайту можливо лише з дозволу Адміністрації.  

1.19. На Сайті також представлено певний Контент, що наданий 

__________________________. Такий Контент розміщений та до нього надається 

доступ на Сайті з наявністю відповідних прав та дозволів. Інформація про Авторів та 

Правовласників такого Контенту зазначена в карточках  Контенту на Сайті.  

1.20. Даний сайт: __________________ може використовуватись іншими суб’єктами 

господарювання на підставі відповідних договорів оренди та/або надання послуг та ін. 

У свою чергу зазначені суб’єкти господарювання матимуть право здійснювати продаж 



 


