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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
ТОВ «ВАЙС ІНЖИНІРИНГ» (юридична особа, що зареєстрована за
законодавством України за адресою: Україна, 46011, Тернопільська обл., місто
Тернопіль, ПРОСПЕКТ СТЕПАНА БАНДЕРИ, будинок 33, КАБІНЕТ 7,
Ідентифікаційний код юридичної особи: 41476906) та його афілійовані
структури (“Компанія”, “ми”, “наш”, “нас”, “Виконавець”) вітає Вас!
Оскільки Ви щойно перейшли на наші Умови користування, зробіть, будь
ласка, невеличку перерву та уважно прочитайте цей текст. Це займе не більше
20 хвилин.
Ці Умови користування (“Умови”, “Умови користування”) врегульовують
умови
користування
веб-сторінками,
які
розміщені
за
посиланням:
https://www.che-kit.com/ та адмініструються ТОВ «ВАЙС ІНЖИНІРИНГ» або його
афілійованими структурами (“Сервіс”), а також договірні правовідносини, що
виникають між ТОВ «ВАЙС ІНЖИНІРИНГ» або його афілійованими структурами
та відвідувачами таких веб-сторінок з приводу надання Компанією послуг
(“Послуги”).
Наша Політика поводження з даними & Cookies також врегульовує
використання Сервісу та пояснює як ми збираємо, використовуємо та
захищаємо дані, які ми отримуємо від Вас в результаті використання Сервісу.
Політику поводження з даними & Cookies Ви можете прочитати тут: Політика
Конфіденційності
Ваш договір з нами складається з Умов користування та Політики поводження з
даними & Cookies (“Договір”). Використовуючи веб-сторінки, які розміщені за
посиланням: https://www.che-kit.com/, Ви підтверджуєте, що прочитали та
зрозуміли Договір та погоджуєтесь з його положеннями.
Афілійованими структурами в розумінні цих Умов вважаються не тільки
юридичні
особи/відокремлені
підрозділи,
прямо
або
опосередковано
створені/засновані ТОВ «ВАЙС ІНЖИНІРИНГ», а також фізичні особи –

підприємці, які спільно або узгоджено з ТОВ «ВАЙС ІНЖИНІРИНГ» здійснюють
господарську діяльність.
Якщо ви не погоджуєтесь (або не можете погодитись) з положеннями Договору,
тоді Ви не вправі використовувати Сервіс, але повідомте нас, будь ласка, про це
у будь-який спосіб, що передбачений пунктом 20 цих Умов. Ці Умови
застосовуються до всіх відвідувачів веб-сторінок, які розміщені за посиланням:
https://www.che-kit.com/.
Дякуємо за розуміння та відповідальне ставлення.
2.

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

З метою однозначного трактування, терміни, наведені нижче, використовуються
в Договорі у такому значенні:
Адмін Панель – спеціальний розділ на Сервісі Виконавця, де Користувач може
керувати Послугами та функціями Сервісу, доступ до якого Користувач здійснює
за допомогою Облікового запису;
Акцепт – повне прийняття Користувачем умов Договору;
Веб-сторінки
–
веб-сторінки,
що
розміщені
за
посиланням:
https://www.che-kit.com/, додатки CheKit для пристроїв на базі операційних
систем Android, iOS, що адмініструються ТОВ «ВАЙС ІНЖИНІРИНГ» або його
афілійованими структурами і представляють собою платформу для розміщення
та пошуку класифікованих замовлень;
Користувач (Експерт) – це Користувач, який має створений/зареєстрований
Обліковий запис та який має експертизу у відповідній сфері та пропонує свої
послуги з перевірки товару(-ів) за фінансову винагороду;
Користувач (Клієнт) – це Користувач, який має створений/зареєстрований
Обліковий запис та який хоче придбати певний товар, при цьому потребує
компетентної допомоги з перевірки перед його купівлею;
Користувач – будь-який дієздатний відвідувач Веб-сторінок, в тому числі,
Користувач (Експерт) та Користувач (Клієнт), що прийняв умови цього Договору
та користується Послугами Компанії/Сервісом;
Обліковий запис – електронний кабінет Користувача в функціональній системі
Веб-сторінок, що створюється Користувачем та належить Виконавцю, який
включає в себе набір персональних та інших даних Користувача, в тому числі,
для доступу до Адмін Панелі, за допомогою якої Користувач може користуватись
Послугами Компанії/Сервісом. Обліковим записом може користуватися тільки
один Користувач, передача даних для доступу до свого облікового запису
іншому Користувачу (іншій особі) не допускається;
Оферта – це публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій дієздатній
фізичній та/або юридичній особі, укласти з ним Публічний договір про надання
послуг на умовах, що містяться в Договорі, додатків до нього;

Персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу,
яка за їх допомогою ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;
Послуги – набір будь-яких платних або безкоштовних послуг, що надаються
Компанією Користувачам (в тому числі, Користувачам (Експертам) та
Користувачам (Клієнтам)), на умовах оферти (пропозиції) шляхом надання
протягом певного часу можливості користування Сервісом;
Реєстрація – прийняття Користувачем оферти на укладання Договору і
процедура, в ході якої Користувач за допомогою заповнення відповідних форм
Веб-сторінок надає необхідну інформацію для користування Послугами
Компанії/Сервісом. Реєстрація вважається завершеною тільки в разі успішного
проходження всіх її етапів відповідно до опублікованих на Веб-сторінках
інструкцій;
Розміщення – це дія Користувача (Клієнта) – публікація, або активація одного
замовлення. Розміщенням також є зміна існуючого замовлення;
Сервіс – онлайн-сервіс, що являє собою сукупність програмних і апаратних
засобів та є результатом комп’ютерного програмування, що включає увесь
функціонал, що надається будь-якому відвідувачу Веб-сторінок, який може час
від часу змінюватись, доповнюватись тощо.
В Договорі можуть використовуватися поняття та терміни, не передбачені вище.
В такому разі тлумачення поняття/терміну проводиться у відповідності з текстом
Договору. У випадку відсутності однозначного тлумачення поняття/терміну в
тексті Договору слід користуватися тлумаченням поняття/терміну, що
визначається (у наступній послідовній порядковості): законодавством України;
на Веб-сторінках; загально прийнятим тлумаченням, що склалося.

3.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

CheKit – це онлайн платформа, за допомогою якої Користувачі (Експерти)
допомагають Користувачам (Клієнтам) перевірити якість товару й таким чином
зробити безпечну покупку.
Сферами експертиз (товари, стосовно яких розміщуються замовлення
Користувачами (Клієнтами), та сфера експертизи Користувачів (Експертів)) на
Веб-сторінках можуть бути виключно:
● нерухомість
● автомобілі
● електроніка
● мотоцикли
● велосипеди
● спортивні товари.

Виконавець публікує цей публічний Договір про надання послуг на
Веб-сторінках.
Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України (ЦК України) Договір є
публічним договором, і в разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов
будь-яка дієздатна фізична або юридична особа (Користувач) зобов'язується
виконувати умови Договору.
Починаючи використовувати будь-яку Веб-сторінку/Сервіс або пройшовши
процедуру реєстрації, Користувач підтверджує свою дієздатність та вважається
таким, що акцептував (прийняв) умови Договору в повному обсязі, без
будь-яких застережень і винятків.
Цим Компанія пропонує Користувачам мережі Інтернет використовувати Сервіс
на умовах, викладених у Договорі.
Компанія пропонує Користувачу послуги з використання Веб-сторінок/Сервісу
для розміщення замовлень Користувачами (Клієнтами) щодо будь-якого(-их)
товару(-ів), який(-і) Користувач (Клієнт) хоче придбати та пошуку інформації
про послуги Користувача (Експерта), що допоможуть Користувачу (Клієнту)
перевірити якість такого(-их) товару(-ів) і таким чином зробити безпечну
покупку.
Усі угоди укладаються безпосередньо між Користувачами. Таким чином,
Компанія не є учасником угод Користувачів, а лише надає комунікаційну
платформу для розміщення та пошуку замовлень.
4.
ПОСЛУГИ ВИКОНАВЦЯ, РОЗМІЩЕННЯ ЗАМОВЛЕНЬ ТА ВЗАЄМОДІЯ
СТОРІН
Використання можливостей Сервісу/Веб-сторінок як зареєстрованими, так і
незареєстрованими
Користувачами
означає
прийняття
зобов'язань
дотримуватися правил та інструкцій щодо користування послугами, в тому числі
цього Договору.
Послуги надаються Виконавцем через Сервіс, де Користувач проходить
процедуру реєстрації, після чого Користувач отримує доступ до Облікового
запису та Адмін Панелі.
Користувач зобов'язується зберігати конфіденційність даних для входу до
Облікового запису і не розкривати/передавати його третім особам. Користувач
зобов'язаний негайно змінити дані для входу до Облікового запису, якщо у
нього є причини підозрювати, що його дані, які використовуються для входу до

Облікового запису, були розкриті, або можуть бути використані третіми
особами.
Користувач (Клієнт), розміщуючи замовлення, зазначає в ньому, який(-і)
товар(-и) хоче придбати та при цьому потребує компетентної допомоги
Користувача (Експерта) з перевірки такого(-их) товару(-ів) перед його(-їх)
купівлею. Відповідне замовлення розміщується Користувачем (Клієнтом) на
Веб-сторінках, при цьому Користувач (Клієнт) зобов'язується розмістити
інформацію про товар(-и) відповідно до Договору та надати точну і повну
інформацію про такий товар(-и).
В свою чергу, Користувач (Експерт) створює Обліковий запис з описом своєї
експертизи та контактних даних. Користувач (Експерт) зобов'язаний ретельно
перевірити всю контактну інформацію, інформацію про послуги з перевірки та
експертизу, що розміщені ним на Веб-сторінках та у разі виявлення
недостовірної інформації, додати необхідні відомості. Створюючи Обліковий
запис, Користувач (Експерт) підтверджує, що він має право надавати послугу з
перевірки відповідно до вимог законодавства, що застосовується до його
діяльності. Створюючи Обліковий запис, Користувач (Експерт) також гарантує,
що:
● запропоновані ним послуги перевірки відповідають нормам якості, які
встановлені законодавством, що до них застосовується, і вільні від претензій
третіх осіб;
● запропоновані ним послуги, у разі, якщо їх надання вимагає спеціального
дозволу, будуть надані відповідно до вимог законодавства, що до них
застосовується, за умови наявності такого спеціального дозволу.
Після розміщення замовлення Користувачем (Клієнтом) Користувач (Експерт)
обирає та підтверджує бажання здійснити перевірку товару(-ів) у відповідності
до умов даного замовлення, після чого Користувач (Клієнт) та Користувач
(Експерт) узгоджують між собою час, місце та інші деталі, які вони вважатимуть
необхідними для належного здійснення Користувачем (Експертом) перевірки
товару(-ів).
Після узгодження усіх деталей замовлення Користувач (Експерт) самостійно
комунікує з продавцем товару(-ів), перевіряє товар(-и) та складає для
Користувача (Клієнта) звіт у зручній для сторін формі.
Після отримання звіту від Користувача (Експерта) Користувач (Клієнт) оплачує
послуги Користувача (Експерта) та за своїм бажанням залишає відгук
Користувачу (Експерту).
Компанія не несе відповідальності за зміст замовлень або гіперпосилань на
ресурси, зазначені в описі замовлень Користувачів (Клієнтів).

Компанія має право перемістити, завершити або продовжити термін
демонстрації замовлення Користувача (Клієнта) з технічних причин, що
знаходяться під контролем або поза контролем Компанії. Компанія має право
припинити демонстрацію замовлення, якщо Користувач (Клієнт) розмістив
замовлення з порушенням умов Договору або чинного законодавства.
Для полегшення взаємодії між Користувачами, Компанія може встановлювати
обмежений доступ до контактної інформації інших Користувачів. Право
використання відомостей, наданих іншими Користувачами, обмежується
Договором.
Для обліку кількості розміщених замовлень за одиницю приймається 1 (одне)
Розміщення.
5.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

Обов’язки Користувача:
● до укладання Договору ознайомитися зі змістом та умовами оферти
(пропозиції);
● визнати і погодитись з тим, що Сервіс і всі необхідні програми, пов’язані з
ним, містять конфіденційну інформацію, яка захищена положеннями
законодавства, включаючи, але не обмежуючись, про інтелектуальну
власність. Ані сам Користувач, ані інші особи за сприяння з боку
Користувача
не
копіюватимуть
і
не
змінюватимуть
програмне
забезпечення; не створюватимуть програми, похідні від програмного
забезпечення Сервісу; не втручатимуться в програмне забезпечення
Сервісу з метою отримання кодів програм; не здійснюватимуть продаж,
здачу в оренду, передачу третім особам будь-яких прав щодо
програмного забезпечення та сервісів, наданих Користувачу, а також не
модифікуватимуть
Сервіс,
у
тому
числі
з
метою
отримання
несанкціонованого доступу до нього;
● пройти процедуру реєстрації. Користувач погоджується надати правдиву,
точну та повну інформацію про себе з питань, запропонованих в
реєстраційній формі, і підтримувати цю інформацію в актуальному стані.
Якщо Користувач надає недостовірну інформацію або якщо у Виконавця є
підстави вважати надану Користувачем інформацію недостовірною,
неповною або неточною, Виконавець має право призупинити або
скасувати
реєстрацію
Користувача
і
відмовити
Користувачу
у
використанні Сервісу;
● Користувач (Експерт) зобов’язується надати запропоновану ним послугу
протягом терміну, який зазначено в замовленні Користувача (Клієнта);
● нести відповідальність за безпеку даних свого Облікового запису, а також
за все, що буде зроблено у Сервісі під Обліковим записом Користувача;

●

●
●
●

●

негайно повідомити Виконавця про будь-які випадки неавторизованого
(забороненого Користувачем) доступу з даними Облікового запису
Користувача та/або про будь-яке порушення безпеки;
не використовувати Сервіс для порушення законодавства України або
норм міжнародного права та для порушення нормальної роботи Сервісу;
за рахунок власних сил і коштів забезпечувати собі доступ до мережі
Інтернет і наявність необхідного для цього обладнання;
повністю дотримуватися й виконувати умови Договору, додатків до нього,
інших суміжних документів, що регулюють порядок та умови
використання Послуг та Сервісу.
не передавати свої права по Договору будь-якій третій стороні.

Права Користувача:
● вимагати від Виконавця своєчасного та якісного надання послуг
відповідно до умов Договору;
● отримувати доступ до Сервісу, використовуючи дані Облікового запису;
● подавати пропозиції щодо поліпшення якості Сервісу та його додаткових
можливостей будь-яким зручним способом.
Права Виконавця:
● тимчасово призупинити надання Користувачу послуг за Договором з
технічних або інших причин, що перешкоджають наданню послуг, на час
усунення таких причин;
● призупинити надання послуг за цим Договором та/або достроково
розірвати цей Договір в односторонньому порядку у випадках порушення
Користувачем зобов’язань за цим Договором;
● розірвати цей Договір в односторонньому порядку;
● вводити до Сервісу нові функції на свій розсуд;
● залучати третіх осіб для виконання своїх зобов’язань за цим Договором.
При цьому Виконавець залишається відповідальним за якість наданих
послуг з урахуванням обмежень відповідальності, передбачених цим
Договором.
Компанія має право передати Веб-сторінки зі всіма його сервісами та змістом,
включаючи персональні дані Користувачів, своєму правонаступнику, за
договорами або на інших підставах. Передача і повідомлення Користувачів про
таку передачу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства
України.
Компанія має право на власний розсуд не приймати, видаляти або
переміщувати будь-яке розміщене на Веб-сторінках замовлення за порушення
Договору.

Компанія залишає за собою право в будь-який момент вимагати від Користувача
підтвердження даних, вказаних ним при реєстрації та запитати в зв'язку з цим
підтверджуючі документи (зокрема – копії/завірені копії документів, що
засвідчують особу), ненадання яких, на розсуд Користувача, може бути
прирівняне до надання недостовірної інформації. У разі якщо дані Користувача,
зазначені в наданих їм документах, не відповідають даним, зазначеним при
реєстрації, а також у випадку, коли дані, вказані при реєстрації, не дозволяють
ідентифікувати Користувача, Компанія має право відмовити Користувачеві в
доступі до використання сервісів Веб-сторінок з попереднім повідомленням
Користувача або без повідомлення.
Компанія може заборонити Користувачу доступ на Веб-сторінки, якщо
Користувач
порушує
умови
Договору.
Факт
порушення
вважається
підтвердженим, якщо Користувач був сповіщений адміністратором Веб-сторінок
про ведення діяльності, яка порушує правила Веб-сторінок, або прав третіх
осіб. Компанія залишає за собою право в будь-який момент видалити або
відключити Обліковий запис Користувача, а також видалити всі розміщені
замовлення Користувача, залишивши попереднє повідомлення Користувача про
таке відключення на свій розсуд, і не несучи при цьому відповідальність за свої
дії перед Користувачем і третіми особами.
Щоб підтримувати високу якість своїх послуг, Компанія залишає за собою право
обмежити кількість активних замовлень Користувача на Веб-сторінках, а також
обмежити дії Користувача на Веб-сторінках.
Компанія може періодично встановлювати обмеження щодо використання
сервісів Веб-сторінок, зокрема, максимальна кількість днів зберігання
замовлень і їх розмір. Компанія має право в будь-який момент змінити або
припинити роботу сервісів Веб-сторінок або їх частини з повідомленням
Користувача, або без нього, не несучи при цьому відповідальності за подібні
зміни або припинення.
Компанія зобов'язується докладати всіх зусиль для належного виконання своїх
обов'язків за Договором, включаючи нормальну роботу сервісів Веб-сторінок і
нерозповсюдження третім особам персональних даних, наданих Користувачем,
за винятком випадків, передбачених законодавством.
6.

КОНТЕНТ

Контент, що розміщений на Веб-сторінках є власністю ТОВ «ВАЙС ІНЖИНІРИНГ»
або його афілійованих структур або ж використовується ТОВ «ВАЙС
ІНЖИНІРИНГ» або його афілійованими структурами з дозволу інших осіб.
Користувачі не мають права розповсюджувати, змінювати, передавати іншим

особам, дублювати або використовувати Контент у комерційних цілях або для
особистої вигоди, без спеціального попереднього дозволу від Компанії.
7.

ЗАБОРОНЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Користувачі вправі використовувати Сервіс виключно в рамках закону, з
законною метою та у відповідності до Умов. Користувачі погоджуються НЕ
використовувати Сервіс:
● з метою експлуатації, заподіяння шкоди або спроби заподіяти шкоду
неповнолітнім будь-яким чином та у будь-який спосіб;
● з маркетинговою метою, в тому числі для «спаму», «ланцюжкового
розсилання» або для інших схожих цілей;
● у будь-який спосіб, який порушує права інших або є незаконним,
шахрайським або шкідливим, або ж у зв’язку з будь-якою незаконною,
шахрайською або шкідливою метою чи діяльністю;
● для обмеження використання Сервісу або ж з метою та/або у спосіб, що
може завдати шкоди Компанії або користувачам Сервісу.
Додатково, Користувачі погоджуються НЕ:
● використовувати Сервіс будь-яким способом, який може перевантажити,
завдати шкоди або припинити функціонування Сервісу;
роботів, «павуків» або інших автоматизованих
● використовувати
пристроїв, процесів або засобів доступу до Сервісу з будь-якою метою,
включаючи моніторинг або копіювання будь-якого Контенту;
● використовувати будь-які прилади або програмне забезпечення, що
перешкоджає належному функціонуванню Сервісу;
● використовувати будь-які віруси, трояни, черв’яки, логічні бомби, чи інші
технологічно шкідливі засоби.
8.

ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ НЕПОВНОЛІТНІМИ

Сервіс призначений лише для доступу та використання особами або
повноважними представниками юридичних осіб, яким виповнилось вісімнадцять
років. Використовуючи Сервіс Користувач заявляє та гарантує, що Користувачу
виповнилось вісімнадцять років, а також що у Користувача є повний обсяг
цивільної правоздатності та дієздатності для укладення Договору. Якщо
Користувачу не виповнилось вісімнадцять років – Користувачу заборонено
користуватись Сервісом.
9.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Сервіс і його оригінальний Контент, інструменти та функціональні засоби є
об’єктами інтелектуальної власності ТОВ “ВАЙС ІНЖИНІРИНГ” або його
афілійованих структур та його ліцензіатів та охороняються законодавством, як
України, так і нормами міжнародного права. Наші торговельні марки та інші
об’єкти інтелектуальної власності не можуть використовуватися Вами без
попередньої письмової згоди ТОВ “ВАЙС ІНЖИНІРИНГ” або його афілійованих
структур.
10.

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

Реєстрація Користувача на Сервісі Виконавця відповідно до положень Закону
України «Про захист персональних даних», надає Виконавцю однозначну та
беззастережну згоду (дозвіл) на обробку своїх персональних даних у письмовій
та/або електронній формі в обсязі, що міститься у Договорі та будь-яких інших
додатках, суміжних документах до нього (Політика поводження з даними &
Cookies)
з
метою
забезпечення
реалізації
цивільно-правових,
господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та
відносин у сфері бухгалтерського обліку тощо.
Доступ до персональних даних Користувача з боку інших Користувачів
можливий тільки при наявності письмової згоди Користувача на подібний доступ
або на виконання вимог відповідного законодавства.
11.

ПОВІДОМЛЕННЯ ТА ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК

Користувач вправі повідомляти нам на будь-який з наших контактів, що
перелічені у пункті 20 цих Умов, відомості, які стосуються помилок, порад,
зауважень, ідей, проблем, скарг, та будь-які інші відомості, що стосуються
нашого Сервісу (“Зворотній зв’язок”). Користувач погоджується і гарантує,
що, використовуючи Зворотній зв’язок, Користувач: (i) жодним чином не
порушуватиме наших прав на об’єкти інтелектуальної власності; (ii) жодним
чином не розголошуватиме конфіденційну інформацію та персональні дані
будь-яких осіб; та (iii) не зловживатиме своїми правами.
12.

ПОСИЛАННЯ НА ВЕБ-САЙТИ ТРЕТІХ ОСІБ

Наш Сервіс може включати посилання на веб-сайти третіх осіб, які ми не
контролюємо.
Ми не контролюємо і не несемо відповідальності за контент, поводження з
даними чи практики веб-сайтів третіх осіб. Ми не гарантуємо будь-які
пропозиції від будь-яких третіх осіб чи їхніх веб-сайтів.

КОРИСТУВАЧ ВИЗНАЄ ТА ПОГОДЖУЄТЬСЯ, ЩО КОМПАНІЯ НЕ НЕСЕ ПРЯМОЇ ЧИ
ОПОСЕРЕДКОВАНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКУ ШКОДУ, ЗУМОВЛЕНУ
ВИКОРИСТАННЯМ КОНТЕНТУ ТА ВЕБ-САЙТІВ ТРЕТІХ ОСІБ.
МИ РЕКОМЕНДУЄМО КОРИСТУВАЧУ ОЗНАЙОМИТИСЬ З ПОЛІТИКАМИ
УМОВАМИ ВЕБ-САЙТІВ ТРЕТІХ ОСІБ, ЯКІ КОРИСТУВАЧ ВИКОРИСТОВУЄ.
13.

ТА

ГАРАНТІЇ

Сервіс надається Компанією «як є» та «як доступний». Користувач
погоджується, що Сервіс та Контент, який Користувач отримує від нас,
Користувач використовує на власний розсуд та ризик.
Ані Компанія, ані будь-яка особа, яка асоціюється з Компанією, не гарантує
повну безпеку, надійність, якість, точність, безперервність та доступність
Сервісу, а також не несе відповідальність за відповідність Сервісу очікуванням
Користувача.
14.

ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

КОМПАНІЯ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКИЙ ВТРАЧЕНИЙ ДОХІД,
УПУЩЕНУ ВИГОДУ АБО ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ ЧИ ОПОСЕРЕДКОВАНІ ЗБИТКИ, ЩО
ВИНИКАЮТЬ В ПРОЦЕСІ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ АБО СТОСУЮТЬСЯ СЕРВІСУ.
КОМПАНІЯ ТАКОЖ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВІДПОВІДНІСТЬ СЕРВІСУ
ВАШИМ ОЧІКУВАННЯМ ЧИ УЯВЛЕННЯМ.
Компанія не є організатором/ініціатором угоди між Користувачами, або її
стороною. Веб-сторінки є торговою комунікаційною платформою, яка надає
можливість Користувачам розміщувати, здійснювати пошук та прийняття
замовлень, дозволених законодавством, в будь-який час, звідки завгодно і за
будь-якою ціною.
Компанія не може контролювати достовірність інформації, яка розміщується
Користувачами в замовленнях. Компанія не несе відповідальності за будь-які
збитки, завдані в результаті вчинення правочину, або неналежної поведінки
будь-якої зі сторін угоди.
Компанія не несе відповідальності за поведінку Користувачів. Усі суперечки і
конфлікти між Користувачами вирішуються ними самостійно без залучення
Компанії.

Компанія не несе відповідальності за будь-який несанкціонований доступ або
використання серверів Компанії та/або будь-якої інформації про користувачів,
що на них зберігається, а також за будь-які помилки, віруси, «троянські коні» і
т.д., які можуть бути передані на Веб-сторінки або через Веб-сторінки третіми
особами.
Якість, безпека, законність і відповідність замовлення її опису, а також
можливість Користувача (Експерта) надати послугу знаходяться поза контролем
Компанії.
Користувач не може робити висновок, що інформація, наведена в замовленні, є
дійсною та легальною виходячи з факту розміщення такої інформації на
Веб-сторінках. Компанія не несе відповідальності за завершення угоди
Користувачем Веб-сторінок. Користувач приймає на себе повну відповідальність
за свої дії.
Компанія не несе відповідальності за невиконання, або перешкоди у виконанні
зобов'язань з надання доступу до Веб-сторінок через обставини непереборної
сили, наслідки яких не можна уникнути, або подолати (таких як рішення влади,
трудові спори, нещасні випадки, розриви в загальній системі комунікацій і т.
д.).
Компанія не несе відповідальності за неполадки в роботі Веб-сторінок,
викликані технічними перебоями в роботі устаткування та програмного
забезпечення.
Ніщо в Договорі не може розумітися як встановлення між Користувачем та
Компанією агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній
діяльності, трудових відносин, або якихось інших відносин, прямо не
передбачених Договором.
15.

ПРИПИНЕННЯ ДОСТУПУ

Ми вправі припинити або обмежити доступ Користувача до Сервісу
(заблокувати Обліковий запис), здебільшого у зв’язку з порушенням Договору.
У випадку виявлення будь-якого порушення цього Договору або положень
чинного Застосовного права ми повідомимо Користувача про це за допомогою
функціоналу Сервісу з вимогою негайного усунення будь-якого такого
порушення. У випадку неусунення порушення на нашу вимогу в розумні строки,
ми залишаємо за собою право негайно припинити або обмежити доступ
Користувача до Сервісу (заблокувати Обліковий запис), в тому числі, без
можливості відновлення такого доступу (відновлення Облікового запису).

Водночас, ми також залишаємо за собою право припинити або обмежити доступ
Користувача до Сервісу (заблокувати Обліковий запис) в будь-який момент з
повідомленням причини припинення або обмеження доступу до Сервісу за
допомогою його функціоналу.
Порушенням може також вважатись підозріла активність в Обліковому записі.
16.

ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО

Ці Умови застосовуються і тлумачаться згідно чинного законодавства України
без урахування положень колізійного права.
Якщо будь-яке з положень Умов буде визнано недійсним, інші положення Умов
залишатимуться чинними.
17.

ЗМІНИ СЕРВІСУ

Ми залишаємо за собою право у будь-який момент змінити чи видалити наш
Сервіс, або будь-який Контент, який надається через Сервіс. Ми не несемо
відповідальності, якщо з будь-яких причин Сервіс або будь-яка його частина
недоступна впродовж будь-якого строку. Ми вправі періодично обмежувати
доступ до будь-яких частин Сервісу або всього Сервісу на власний розсуд з
будь-яких причин.
Ми намагатимемося інформувати Користувача про будь-які зміни в Сервісі, а
також
завчасно
інформувати
Користувача
про
час
проведення
технічних/регламентних робіт, в період яких функціонал Сервісу може бути
обмежений та/або недоступний.

18.

СТРОК ДІЇ УМОВ ТА ЇХ ЗМІНА

Договір набирає чинності з моменту початку використання Користувачем
Веб-сторінок/Сервісу або з моменту реєстрації Користувача на Веб-сторінках, і
діє безстроково.
Користувач має право припинити свою реєстрацію на Веб-сторінках в
односторонньому порядку, без попереднього повідомлення про це Компанії і
пояснення причин.
Ми вправі змінити Умови в будь-який момент, розмістивши змінені Умови на
відповідній веб-сторінці Сервісу. За допомогою функціоналу Сервісу ми
повідомлятимемо Користувача про те, що Умови змінені, запропонуємо

Користувачу ознайомитись зі зміненими Умовами, а також запропонуємо
прийняти і погодитись з такими зміненими Умовами.
У випадку відмови прийняти і погодитись з такими зміненими Умовами, доступ
до Сервісу буде миттєво припинений та/або обмежений до моменту прийняття
та надання згоди з такими зміненими Умовами.
Зміни в Умовах (нові Умови) набирають чинності з моменту їх розміщення на
Веб-сторінках.
19.

ПІДТВЕРДЖЕННЯ

ВИКОРИСТАННЯМ СЕРВІСУ/ВЕБ-СТОРІНОК
ПРОЧИТАв ТА ЗГОДЕН З ЦИМИ УМОВАМИ.
20.

КОРИСТУВАЧ

ПІДТВЕРДЖУЄ, ЩО

КОНТАКТИ

Користувач може направляти нам відгуки, коментарі:
На адресу електронної пошти (e-mail): info@che-kit.com
За номером телефону: +380 97 924 5764.
За поштовою адресою: Україна, 46011, м. Тернопіль, проспект Степана Бандери
33, кабінет 7.

