
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР

об оказании консультационных услуг
Физическое лицо-предприниматель Даценко Анжела Юрьевна,
регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика
3400312467, зарегистрированный и действующий в соответствии с
законодательством Украины, руководствуясь ст. 633, 641 Гражданского
кодекса Украины (далее – "Исполнитель") предлагает неограниченному
кругу физических лиц (далее – "Пользователь") получить услуги,
предусмотренные настоящим Договором.
Данный договор является публичным, в соответствии со ст. 633, 641
Гражданского кодекса
Украины, и его условия одинаковы для всех пользователей. Договор
считается заключенным в
соответствии со ст. 642 ГКУ с момента совершения действий,
предусмотренных п. 5.3 Договора
и приобретает силу договора присоединения (ст. 634 ГКУ), что означает
полное и безоговорочное принятие Вами всех условий договора без
каких-либо исключений и / или ограничений (акцепт), для чего
Исполнитель публикует настоящий Договор о нижеследующем.
И Общие положения. 1. СРОКИ
1.1. Услуги - набор консультационных услуг Исполнителем в порядке и на
условиях, определенных настоящим Договором и программа курса,
которые являются неотъемлемой частью данного Договора.
1.2. Публичная оферта - предложение Исполнителя (изложенная на Сайте
Исполнителя), адресованное неограниченному кругу физических лиц в
соответствии с законодательством Украины, заключить этот договор на
определенных условиях.
1.3. Cайт Исполнителя - веб-страница в сети Интернет по адресу:
https://skillup.ua/ которая является официальным источником
информирования пользователей об Исполнителе и
услуге, которые им предоставляются.
1.4. Акцепт - полное, безусловное и безоговорочное принятие
Пользователем условий Публичной оферты Договора и Программы
соответствующего Курса.



1.5. Пользователь - физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста и
сделала Акцепт Публичной оферты Исполнителя, изложенной в
настоящем Договоре, и оплатила стоимость услуг.
1.6. Стороны - Исполнитель и Пользователь.
1.7. Курс - выраженный в форме консультации (мастер-класс, тренинг или
дистанционная консультация) или аудиовизуального произведения
(вебинар или онлайн-тренинг или дистанционная консультация), комплекс
консультационных услуг, направленных на передачу Клиенту информации
по заданной теме с целью предоставления ему возможности для
формирования определенного отношение к предмету, а также выработка
определенных навыков в исследуемой сфере деятельности.
1.8. Программа Курса - подробные условия предоставления конкретной
услуги, включающие в
себя, в том числе, но не исключительно, следующие условия:
1.8.1. Название, предмет и содержание Курса;
1.8.2. Количество часов и / или расписание (график) Курса;
1.8.3. Стоимость курса;
1.8.4. порядок оплаты и т.д.
1.9. Воспроизведение (скачивание) - такая форма доступа пользователя к
Курсу, при котором осуществляется создание копии Курса в электронной
(цифровой) форме с
сохранением в памяти устройств пользователя или без такового.
1.10. Устройство - значит электронную вычислительную машину (ЭВМ) и /
или другое устройство, функционирующее по принципу ЭВМ, способное
осуществлять обработку и воспроизведение звука и изображения, как
стационарное, так и переносное (включая но не ограничиваясь ими:
настольные компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, смартфоны,
КПК и др.), которое имеет возможность доступа к глобальной сети
Интернет.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
2.1. По настоящему Договору Исполнитель предоставляет услуги
консультирования по вопросам информатизации по курсу «тестирование
программного обеспечения»
и подготовительным курсом с веб-технологий и баз данных для
тестировщиков программного обеспечения на платной основе, в
соответствии с условиями настоящего Договора, а Пользователь обязуется
принять и осуществить оплату таких услуг.



2.2. Пользователь обязуется оплатить Исполнителю стоимость Курса,
который им покупается.
2.3. Стороны договорились, что детальное содержание (названия тем,
формат, количество учебных часов или график занятий т.д.) Курса
обучения (тренинга) согласуется Сторонами в Программе курса обучения
(тренинга), которая размещается на Сайте Исполнителя или уточняется
дополнительно до начала предоставления услуг путем направления
соответствующей информации Пользователю.
3. гарантия трудоустройства
3.1. Стороны соглашаются, что Исполнитель гарантирует возврат суммы
уплаченной за курс "Тестирование ПО" по настоящему Договору в случае,
если Пользователь не устраивается на работу в сфере информационных
технологий (тестирование программного обеспечения) за время курса или
через 3 (три) месяца после окончания полного курса, состоящего из
Дистанционного курса тестирования программного обеспечения и
дистанционного консультирования (коучинга) по трудоустройству,
приобретенных у Исполнителя.
Исполнитель не гарантирует трудоустроить Пользователя на работу в
сфере информационных технологий (тестирование программного
обеспечения) в определенной локации, а именно, в городе проживания
пользователя в случае, если в городе проживания пользователя
отсутствуют или находятся в недостаточном количестве открытых
вакансиях в сфере информационных технологий (тестирование
программного обеспечение).
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
4.1. Общая стоимость услуг, предоставленная Пользователю по
настоящему Договору
составляет общую сумму уплаченных Пользователем Курсов.
4.2. Стоимость конкретного Курса определяется Исполнителем в
Программе Курса,
которая размещается на Сайте Исполнителя по адресу:
https://skillup.md/lp/qa-kishinev/ и
https://skillup.md/lp/software-testing-kishinev/, или же сообщается
менеджером компании Исполнителя лично клиенту.
4.3. Стоимость предусмотренных настоящим Договором услуг
оплачивается пользователем в безналичной форме, путем перечисления на
текущий счет Исполнителя или посредством оплаты на сайте.



4.4. Исполнитель имеет право не возвращать средства, уплаченные
Пользователем за обучение, если Пользователь отказался от услуг.
4.5. В случае досрочного прекращения действия Договора по инициативе
Исполнителя - Исполнитель возвращает средства только за те занятия
Курса, которые не были проведены Исполнителем. Проведенные занятия
Курса в таком случае не компенсируются.
4.6. Размер оплаты устанавливается за весь срок прохождения Курса и не
может изменяться.
5. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ.
5.1. Консультационные услуги предоставляются в виде консультаций
(мастер-классов,
тренинга или дистанционной консультации) или в форме дистанционного
воспроизведения Курса на Устройства пользователя (записи или прямой
трансляции), согласно учебного плана и по расписанию (графику) занятий,
разработанных Исполнителем и содержатся в Программе Курса,
размещенной в соответствующем разделе сайта Исполнителя.
5.2. Срок (график) обучения определяется в соответствии с Программой
Курса.
5.3. Акцептом настоящего Договора признается оплата Клиентом, полная
или частичная, стоимости соответствующего Курса и означает полное и
безоговорочное принятие Пользователем условий настоящего Договора и
приравнивается к собственноручной подписи пользователя под Договором.
5.4. С момента зачисления денежных средств на счет Исполнителя,
настоящая оферта считается акцептованной, а договор заключенным.
5.5. Порядок акцепта:
5.5.1. Пользователь выбирает Курс на сайте Исполнителя и знакомится с
условиями оплаты.
5.5.2. После выбора необходимого Курса (-ов) Пользователь оформляет
заявку на консультацию или связывается с Исполнителем по указанному
контактному номеру телефона на сайте Исполнителя для регистрации на
курс, после чего Исполнитель отправляет Пользователю реквизиты для
оплаты выбранного Курса в отделении банка или в онлайн банкинга.
Пользователь производит расчет на следующих условиях:
5.5.2.1. Полная сумма до начала прохождения курса

5.5.3. Если Курс предоставляется в дистанционном формате (вебинар,
онлайн-тренинг), то перед началом такого Курса Пользователь получает
ссылку для доступа к этому Курса, которая будет отправлена   на



электронный адрес, указанный Пользователем при покупке Курса и / или
получает контакт в средстве дистанционной связи (например Skype, Viber,
Telegram) для прохождения дистанционной консультации в определенный
Исполнителем время.
5.5.4. С момента акцепта настоящей Оферты односторонний отказ
пользователя от Договора недопустима.
5.5.5. Услуга считается предоставленной с момента предоставления
Исполнителем всей информации и выполнения всей программы,
предусмотренных в соответствующей Программе Курса.
6. Права и обязанности Исполнителя:
6.1. Исполнитель обязуется:
6.1.1. Своевременно сообщать пользователя об изменениях Регламента,
включая все приложения к нему, и / или настоящего Договора путем
размещения на сайте.
6.1.2. Предоставлять Пользователю консультационные услуги в объеме в
соответствии с настоящим Договором и соответствующей Программы
Курса.
6.1.3. Информировать пользователя о правилах и требования по
организации предоставления консультационных услуг, их качества и
содержания, о правах и обязанностях пользователя при получении услуг.
6.1.4. Разработать учебный план, организовать проведение занятий;
6.1.5. При необходимости обеспечить пользователя учебно методическими
материалами и литературой.
6.1.6. Выдать электронный или отправить по почте распечатанный
сертификат об окончании курса обучения. Пользователь, по собственному
желанию, вправе самостоятельно распечатать такой сертификат.
6.2. Исполнитель имеет право:
6.2.1. Получать от пользователя информацию, необходимую для оказания
услуг по настоящему договору;
6.2.2. Получить за предоставленные услуги оплату в размерах и сроки,
предусмотренные настоящим Договором и соответствующей Программы
Курса.
6.2.3. Отменять, прерывать или переносить любые Курсы, сообщив
пользователю не менее чем за 4 години.
6.2.4. Опубликовать любые материалы и отзывы, созданные пользователем
в процессе прохождения Курса, без каких-либо ограничений или
компенсации со стороны пользователя.



6.2.5. Привлекать к оказанию услуг третьих лиц.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
7.1. Пользователь обязуется:
7.1.1. Добросовестно учиться по программе, посещать теоретические и
практические занятия, не пропускать без уважительных причин.
7.1.2. Выполнять домашние задания в рамках прохождения Курса, в
соответствии с указаниями Исполнителя и / или их представителей и в
сроки указанные ими.
7.1.3. Своевременно вносить плату за услуги в размерах и в сроки,
установленные настоящим Договором и Программой Курса.
7.1.4. Выполнять требования законодательства Украины и требования
Договора по организации предоставления услуг.
7.1.5. Удержаться в процессе прохождения Курса от действий, которые:
7.1.5.1. могут препятствовать другим Пользователям, приглашенным
лицам или лекторам принимать участие в Курсе и получать информацию в
процессе проведения Курса.
7.1.5.2. могут привести к повреждению имущества других пользователей,
приглашенных лиц, лекторов или Исполнителя, владельцев или
пользователей помещение, в котором проводится Курс.
7.1.5.3. нарушают общественный порядок, в том числе оскорбляют
присутствующих, выражаются в использовании нецензурных выражений и
/ или громких разговоров, создании шума с помощью устройств и т.д.
7.1.5.4. унижают честь, достоинство, деловую репутацию Исполнителя,
других пользователей, приглашенных лиц или лекторов, в том числе путем
размещения информации в сети Интернет, печатных изданиях, рассылках
или другим способом, имеет публичный характер.
7.1.5.5. проявляются в использовании аудио- или видео-аппаратуры с
целью копирования материалов Курса или без таковой.
7.1.6. В случае, если это предусмотрено Программой Курса - сдать
итоговый внутренний тест (экзамен).
7.1.7. Воздержаться от копирования и / или распространения материалов
Курса третьим лицам.
7.2. Пользователь имеет право:
7.2.1. Получить Услуги надлежащего качества в соответствии с
Программой Курса. 7.2.2. При условии успешного прохождения курса
обучения получить Сертификат
о его окончании.



8. ГАРАНТИЯ.
8.1. Пользователю предоставляется гарантия возврата полной суммы
только
по курсу Тестирование ПО по настоящему Договору в случае, если
Пользователь не устроится на работу в сфере информационных
технологий (тестирование программного обеспечения) за время курса или
в течение трех месяцев со дня завершения полного курса. В случае
если в городе проживания пользователя отсутствуют или находятся в
недостаточном количестве открытых вакансий в сфере информационных
технологий (тестирование программного обеспечения), Исполнитель
гарантирует предоставление трудоустройства Пользователю в другом
городе.
8.2. Если Пользователь не устроится на работу за время курса или в
течение трех месяцев со дня завершения Полного курса, состоящего из
Дистанционного курса тестирования программного обеспечения и
Дистанционного консультирования (коучинг) по трудоустройству,
Пользователь должен письменно известить об этом Исполнителя в течение
двух недель с момента наступления гарантийного случая. Исполнитель
гарантирует вернуть всю стоимость услуг по настоящему Договору
Пользователю в течение 20 рабочих дней с момента получения
уведомления при условии соблюдения Пользователем следующих условий:
8.2.1. Полная оплата услуги на условиях и в порядке указанном в п.5.5.2.
настоящего соглашения.
8.2.2. Посещение всех занятий и консультаций курсов.

8.2.3. Полное выполнение в срок всех домашних заданий и рекомендаций
по гарантированного трудоустройства.
8.2.4. Сдача аттестационного экзамена не менее чем на 70 из 100 баллов с
первого раза.
8.3. Гарантии указанные в п.3 и п.6.1 распространяются только на
прохождение Полного курса, состоящего из Дистанционного курса
тестирования программного обеспечения и Дистанционного
консультирование (коучинг) по трудоустройству и не распространяются на
прохождение отдельных Курсов как подготовительный курс, только курс
по тестированию программного обеспечения или только коучинг по
трудоустройству, без прохождения Полного курса.



8.4. Исполнитель не гарантирует трудоустроить Пользователя на работу в
сфере информационных технологий (тестирование программного
обеспечения) локационных в городе проживания пользователя в случае,
если в городе проживания пользователя отсутствуют или находятся в
недостаточном количестве открытых вакансиях в сфере информационных
технологий (Тестирование программного обеспечения). В случае если в
городе проживания пользователя отсутствуют или находятся в
недостаточном количестве открытых вакансиях в сфере информационных
технологий (тестирование программного обеспечения), Исполнитель
гарантирует предоставить трудоустройства Пользователю в другом городе.
8.5 . Если Пользователь не устроится на работу в течение двух месяцев с
момента прохождение индивидуального технического коучинга,
Пользователь обязуется в письменном виде сообщить об этом куратору
курса и пройти финальный (пятый) коучинг.
8.5.1. В случае если Пользователь отказывается пройти финальный
(пятый) коучинг,
Исполнитель имеет право не возвращать средства, уплаченные
Пользователем за обучение.

9. Ответственность сторон.
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Украины.
9.2. В максимально разрешенной законодательством Украины степени
Исполнитель не несет ответственности за косвенные, побочные,
фактические, косвенные или прямые убытки, прямо или косвенно
упущенную выгоду или неполучения доходов, потерю данных,
эксплуатационных качеств, гудвилла и других нематериальных ценностей,
связанные: а) с доступ пользователя к Услугам и их использованием или
невозможностью такого доступа или использования;б) с материалами или
поведением, в том числе позорным, оскорбительным или незаконным
отношением;
в) с несанкционированным доступом, использованием или изменением
материалов пользователя или информации.



Ни в коем случае сумма совокупной ответственности по всем претензиям
по услуг не может превышать общей суммы, полученной от пользователя
за использование платных услуг в течение последних шести месяцев.
9.3. Пользователь соглашается, что отказ от гарантий и ограничения
ответственности, изложенные в данных условиях, отражают умный и
справедливое распределение рисков, а также является необходимым
условием для предоставления услуг Исполнителем за доступную плату.
9.4. Никакие претензии по результативности применения Пользователем,
полученных в результате прослушивания / просмотра Курсов, знаний и
навыков, не могут быть предъявлены Исполнителю. Ответственность за
использование этих знаний и навыков, а также за любые результаты,
прямые или побочные эффекты, полученные в результате использования
этих знаний и навыков, целиком и полностью лежат на Пользователю.
9.5. Пользователь полностью, безусловно и безоговорочно принимая
условия Публичной оферты Договора и Программы соответствующего
Курса соглашается, что любой риск, связанный с Услугами, должен быть
передан в суд в течение срока исковой давности в размере одного (1) года
после возникновения оснований для него, в
противном случае такое основание считается недействительной.
9.6. Пользователь соглашается с тем, что в случае несоблюдения
Пользователем п. 7.1.3 настоящего Договора, касается обязанности
вносить оплату вовремя, Исполнитель имеет право не только прекратить
предоставление услуг и доступ к Курса до момента оплаты, но и
прекратить этот Договор.
9.7. В случае нарушения Пользователем п. 7.1.7 настоящего Договора и
использования материалов курса не в личных целях, распространение
материалов Курса в любой способ, Исполнитель вправе расторгнуть
настоящий Договор в одностороннем порядке, заблокировать
пользователю доступ к Курса и / или сайта, без возврат уплаченных
Пользователями Курс денежных средств.
10. Форс-мажор
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение
обязательств, если
это невыполнение вызвано обстоятельствами, не зависящими от воли
сторон, а именно: военными действиями, стихийными бедствиями,
техногенными и другими авариями, забастовками, локаутами, актами



органов власти или управления и т.д., что делает невозможным
выполнение условий настоящего Договора (далее форс-мажор).
10.2. Форс-мажор применяется и Сторона, для которой он наступил
освобождается от ответственности за нарушение условий настоящего
Договора, при наличии письменного подтверждения (заключение, справка)
Торгово-промышленной палаты Украины о наступлении форс-мажора.
10.3. Сторона, для которой пришло Форс-мажор, обязуется немедленно
уведомить другую Сторону и предоставить подтверждающие Форс-мажор
документы.
10.4. С момента получения такого уведомления другой стороной
выполнения условий данного Договора прекращаются на весь период
действия форс-мажора
10.5. В случае действия форс-мажорных обстоятельств более 3 месяцев
каждая из сторон имеет право инициировать прекращение договора.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
11.1. Настоящая Публичная оферта вступает в силу с момента ее
размещения на
Сайте Исполнителя и действует до момента его отзыва Исполнителем.
11.2. Исполнитель вправе в любое время внести изменения в условия
Оферты и / или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. В
случае внесения Исполнителем изменений в Оферту, такие изменения
вступают в силу с момента размещения измененного текста Оферты на
Сайте Исполнителя, если иной срок вступления изменений в силу не
определен непосредственно
в тексте измененной Оферты.
11.3. Договор вступает в силу с момента внесения Пользователем оплаты
за обучение и теряет свою юридическую силу через 110 дней после
прохождения последнего финального коучинга по трудоустройству.
12. Прекращение договора. 12.1. Действие настоящего Договора
прекращается:
12.1.1. По согласию сторон;
12.1.2. Если выполнение Стороной Договора своих обязательств
невозможно в связи с принятием нормативно-правовых актов, которые
изменили условия, установленные настоящим Договором, и любая из
Сторон не соглашается о внесении изменений в Договор. 12.1.3. В случаях
нарушения Пользователем условий, предусмотренных п.п. 7.1.3,
7.1.5.1, 7.1.5.2, 7.1.5.3, 7.1.5.4, 7.1.5.5, 7.1.7. настоящего соглашения.



12.1.4. В других случаях, предусмотренных настоящим Договором и
действующим законодательством Украины.
12.2. Действие договора прекращается в случае отказа большинства
участников группы от прохождения Курса, вместе с которой Пользователь
проходит данный Курс.
13. Обработка персональных данных.
13.1. Пользователь подтверждает, что добровольно и безвозмездно
предоставляет согласие на обработку своих персональных данных
(включая фамилию, имя и отчество,
место прописки и / или фактическое место проживания,
идентификационный номер, данные о государственной регистрации;
банковские реквизиты, номера телефонов и адреса электронной почты и
т.д.) в базе персональных данных Исполнителя "Клиенты", в том числе на
сбор, регистрацию, включение в базу данных, накопления, хранения,
адаптации, изменение, обновление, использование, распространение
(распространение, передачу), обезличивание,
уничтожение персональных данных в базе данных на территории Украины
с целью выполнения обязательств по этому договору и с целью
обеспечения реализации налоговых отношений, хозяйственных
отношений, гражданско-правовых отношений и отношений в сфере
бухгалтерского учета. Пользователь дает согласие на передачу своих
персональных данных третьим лицам в минимально необходимых объемах
и только в целях выполнения обязательств по настоящему Договору,
которые соответствуют объективным причинам сбора соответствующих
данных.
13.2. Пользователь подтверждает, что ему было сообщено о его правах,
определенных Законом Украины «О защите персональных данных» от 1
июня 2010 No 2297- VI, с изменениями и дополнениями, цель обработки и
сбора персональных данных.
14. Интеллектуальная собственность.
14.1. Исполнитель предоставляет Пользователю ограниченную,
персональную, неисключительную и
отзывную лицензию на использование услуг и любых материалов или
информации, полученных в процессе Курса или на Сайте. Материалы и
любую информацию, предоставляемых в рамках услуг или на Сайте,
Пользователь можно использовать только для личного некоммерческого



использования, за исключением случаев, когда Пользователь получил
письменное разрешение Исполнителя на их использование в других целях.
14.2. Пользователь соглашается создать и использовать только один
аккаунт и не передавать третьим лицам доступ или учетные данные для
доступа к нему.
14.3. Использование услуг не дает Пользователю права материальной или
интеллектуальной собственности на используемые Услуги или материалы.
14.4. Вместе с материалами, которые создаются в процессе прохождения
Курса, Пользователь предоставляет Исполнителю полностью
передаваемую, безвозмездную, бессрочную, неисключительную,
всемирную лицензию на копирование, распространение,
изменение, публичное распространение и воспроизведение материалов
пользователя, а также на создание производных работ и использования в
других целях.
14.5. Указанная в п. 14.1 настоящего Договора лицензия дает Исполнителю
право предоставлять материалы пользователя другим Пользователям,
которые в дальнейшем будут
покупать Услуги Исполнителя. Данное условие не ограничивает другие
юридические права Исполнителя
на материалы пользователя, например с другими лицензиями.
Исполнитель имеет право удалять или изменять материалы пользователя с
любой причине, в том числе если, по мнению Исполнителя, они не
соответствуют Договора.
15. Заключительные положения
15.1. Стороны установили, что любые споры и претензии будут
решаться сторонами путем переговоров.
15.2. Стороны осознают, что Услуги предоставляются Исполнителем,
который
зарегистрирован и действует по законодательству Украины, место
жительства которого также зарегистрирован в Украине.
15.3. Местом заключения данного соглашения и местом оказания услуг
Стороны договорились считать место работы Исполнителя, указанное в ст.
17 настоящего Договора.
15.4. Акцептуя данную Оферту, Пользователь соглашается, что все споры,
связанные с данным Договором, будут рассматриваться в соответствии с
законодательством Украины без учета норм коллизионного права.



Пользователь также соглашается, что все такие споры находятся в
исключительной компетенции судов Украины.
15.5. Заголовки, используемые в статьях и пунктах настоящей Оферты,
используются только для ссылок и удобства пользования текстом. Данные
заголовки не могут рассматриваться как те,, ограничивающие или
изменяют, или влияют на значение и содержание условий настоящей
Оферты или его любой части.
15.6. Если какое-то из положений настоящей Оферты будет признано
недействительным, то действительность ее других положений от этого не
теряется.
15.7. Во всех случаях, не предусмотренных настоящей офертой, Стороны
руководствуются действующим законодательством Украины.
16. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
16.1 Весь обмен информацией по настоящему Договору, включая
выставление счетов на
оплату, предоставление Актов предоставления сообщений по вопросам
изменения / прекращения настоящего Договора и т.д., осуществляется
путем обмена электронными сообщениями по адресу Исполнителя,
указанному в разделе 17 настоящего Договора и адресом пользователя,
указанному им при заполнении регистрационной формы.

17. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
исполнитель:

Физическое лицо-предприниматель Даценко Анжела Юрьевна

Код получателя: 3400312467

Название банка: АО КБ "ПРИВАТБАНК"

Счет получателя в формате IBAN: UA193052990000026009046803511
Адрес: г. Киев, ул. Б.Хмельницкого 16-22, оф. 1202

https://secure.wayforpay.com/payment/s0c70faa8899b

https://secure.wayforpay.com/payment/s0c70faa8899b


Фізична особа-підприємець Даценко Анжела Юріївна, реєстраційний
номер облікової картки платника податків 3400312467, зареєстрований та
чинний відповідно до законодавства України, керуючись ст. 633, 641
Цивільного кодексу України (далі – "Виконавець") пропонує
необмеженому колу фізичних осіб (далі – "Користувач") отримати послуги,
передбачені цим Договором. Цей Договір є публічним, відповідно до ст.
633, 641 Цивільного кодексу України, і його умови однакові для всіх
користувачів. Договір вважається укладеним відповідно до ст. 642 ЦКУ з
моменту вчинення дій, передбачених п. 5.3 Договору та набуває сили
договору приєднання (ст. 634 ЦКУ), що означає повне і беззастережне
прийняття Вами всіх умов договору без будь-яких винятків і / або
обмежень (акцепт), для чого Виконавець публікує цей договір про
наступне.

1. ТЕРМІНИ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Послуги - набір консультаційних послуг, що надаються Виконавцем в
порядку і на умовах, визначених цим Договором та Програмами Курсів, які
є невід'ємною частиною цього Договору.

1.2. Публічна оферта - пропозиція Виконавця (викладена на Сайті
Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб відповідно до
законодавства України, укласти цей Договір на певних умовах.

1.3. Cайт Виконавця - веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою:
https://skillup.ua/ , яка є офіційним джерелом інформування користувачів
про Виконавця та послуги, які їм надаються.

1.4. Акцепт - повне, безумовне і беззастережне прийняття Користувачем
умов Публічної оферти даного Договору і Програми відповідного Курсу.
1.5. Користувач - фізична особа, яка досягла 18-ти річного віку і вчинила
Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної в цьому Договорі, і
сплатила вартість Послуг.

1.6. Сторони - Виконавець та Користувач.



1.7. Курс - виражений у формі консультації (майстер-клас, тренінг або
дистанційна консультація) або аудіовізуального твору (вебінар або
онлайн-тренінг або дистанційна консультація), комплекс консультаційних
послуг, спрямованих на передачу Клієнту інформації по заданій темі з
метою надання йому можливості для формування певного ставлення до
аналізованого предмету, а також вироблення певних навичок в
досліджуваній сфері діяльності.

1.8. Програма Курсу - детальні умови надання конкретної Послуги, що
включають в себе, в тому числі, але не виключно, наступні умови:

1.8.1. Назва, предмет і зміст Курсу;

1.8.2. Кількість годин і / або розклад (графік) Курсу;

1.8.3. Вартість Курсу;

1.8.4. Порядок оплати і т.д.

1.9. Відтворення (скачування) - така форма доступу Користувача до Курсу,
при якому, здійснюється створення копії Курсу в електронній (цифровій)
формі із збереженням у пам'яті Пристроїв Користувача або без такого.

1.10. Пристрій – означає електронну обчислювальну машину (ЕОМ) і / або
інший пристрій, що функціонує за принципом ЕОМ, здатний здійснювати
обробку і відтворення звуку і зображення, як стаціонарний, так і
переносний (включаючи, але не обмежуючись ними: настільні комп'ютери,
ноутбуки, мобільні телефони, смартфони, КПК, і ін.), який має можливість
доступу до глобальної мережі Інтернет.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

2.1. Згідно цього Договору Виконавець надає послуги консультування з
питань інформатизації, згідно з курсом «тестування програмного
забезпечення» на платній основі, відповідно до умов цього Договору, а
Користувач зобов'язується прийняти та здійснити оплату таких Послуг.

2.2. Користувач зобов'язується оплатити Виконавцю вартість Курсу, який
їм купується.



2.3. Сторони домовилися, що детальний зміст (назви тем, формат, кількість
навчальних годин або графік занять т.д.) Курсу навчання (тренінгу)
узгоджується Сторонами в Програмі курсу навчання (тренінгу), яка
розміщується на Сайті Виконавця або уточнюється додатково до початку
надання Послуг, шляхом направлення відповідної інформації
Користувачеві.

3. ГАРАНТІЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

3.1. Сторони погоджуються, що Виконавець гарантує повернення повної
суми сплаченої за даним Договором у разі, якщо Користувач не
влаштується на роботу в сфері інформаційних технологій (тестування
програмного забезпечення) за час курсу або через 2 (два) місяці після
проходження фінального (п'ятого) коучингу проведення капітального
курсу, що складається з Дистанційного курсу тестування програмного
забезпечення і Дистанційного консультування (коучингу) з
працевлаштування, придбаних у Виконавця. Виконавець не гарантує
працевлаштувати Користувача на роботу в сфері інформаційних технологій
(тестування програмного забезпечення) в певній локації, а саме, в місті
проживання Користувача в разі, якщо в місті проживання Користувача
відсутні або перебувають в недостатній кількості відкриті вакансії в сфері
інформаційних технологій (тестування програмного забезпечення) . У разі,
якщо в місті проживання користувача відсутні або перебувають в
недостатній кількості відкриті вакансії в сфері інформаційних технологій
(тестування програмного забезпечення), Виконавець гарантує надати
працевлаштування Користувачеві в іншому місті. Якщо Користувач
відмовляється від запропонованого Виконавцем варіанти
працевлаштування і не погоджується на проходження співбесіди або за
результатами успішного проходження співбесіди, відмовляється від
запропонованої вакансії, Виконавець не повертає йому суму, сплачену за
даним Договором.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ.

4.1. Загальна вартість послуг, надана Користувачу за цим Договором,
становить загальну суму сплачених Користувачем Курсів.



4.2. Вартість конкретного Курсу визначається Виконавцем в Програмі
Курсу, яка розміщується на Сайті Виконавця за адресою:
https://skillup.md/lp/qa-kishinev/ и
https://skillup.md/lp/software-testing-kishinev/, або ж повідомляється
менеджером компанії Виконавця особисто клієнту.

4.3. Вартість передбачених цим Договором Послуг оплачується
Користувачем в безготівковій формі, шляхом перерахування на поточний
рахунок Виконавця або за допомогою оплати на сайті.

4.4. Виконавець має право не повертати кошти, сплачені Користувачем за
навчання, якщо Користувач відмовився від Послуг.

4.5. У разі дострокового припинення дії Договору за ініціативою
Виконавця, Виконавець повертає кошти тільки за ті заняття Курсу, що не
були проведені Виконавцем. Проведені заняття Курсу в такому випадку не
компенсуються.

4.6. Розмір оплати встановлюється за весь термін проходження Курсу і не
може змінюватися.

5. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ.

5.1. Консультаційні послуги надаються у вигляді консультацій
(майстер-клас, тренінг або дистанційна консультація) або у формі
дистанційного відтворення Курсу на пристрої користувача (запису або
прямої трансляції), відповідно до навчального плану і розкладу (графіка)
занять, розроблених Виконавцем і містяться в Програмі курсу, розміщеної
у відповідному розділі сайту Виконавця.

5.2. Термін (графік) навчання визначається відповідно до Програми Курсу.
5.3. Акцептом даного Договору визнається оплата Клієнтом, повна або
часткова, вартості відповідного Курсу і означає повне і беззастережне
прийняття Користувачем умов цього Договору і прирівнюється до
власноручного підпису Користувача під Договором.

5.4. З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця,
справжня оферта вважається акцептована, а договір укладеним.

5.5. Порядок акцепту:



5.5.1. Користувач вибирає Курс на сайті Виконавця і знайомиться з
умовами оплати.

5.5.2. Після вибору необхідного Курсу (-ів) Користувач оформляє заявку на
консультацію або зв'язується з Виконавцем за вказаним контактним
номером телефону на сайті Виконавця для реєстрації на курс, після чого
Виконавець відправляє Користувачеві реквізити для оплати обраного
Курсу в відділенні банку або в онлайн банкінгу. Користувач проводить
розрахунок на наступних умовах:

5.5.2.1. Повна сума на початок курсу

5.5.3. Якщо Курс надається в дистанційному форматі (вебінар,
онлайн-тренінг), то перед початком такого Курсу Користувач отримує
посилання для доступу до цього Курсу, яка буде надіслана на електронну
адресу, вказану Користувачем при покупці Курсу і / або отримує контакт в
засобі дистанційного зв'язку ( наприклад Skype, Viber, Telegram) для
проходження дистанційній консультації в певний Виконавцем час.

5.5.4. З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Користувача
від Договору неприпустима.

5.5.5. Послуга вважається наданою з моменту надання Виконавцем всієї
інформації і виконання всієї програми, передбачених у відповідній
Програмі Курсу.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ:

6.1. Виконавець зобов'язується:

6.1.1. Своєчасно повідомляти Користувача про зміни Регламенту,
включаючи всі додатки до нього, і / або цього Договору шляхом
розміщення на веб-сайті.

6.1.2. Надавати Користувачу консультаційні послуги в обсязі відповідно до
цього Договору та відповідної Програми Курсу.

6.1.3. Інформувати Користувача про правила та вимоги щодо організації
надання консультаційних послуг, їх якості і змісту, про права та обов'язки
Користувача при отриманні послуг.



6.1.4. Розробити навчальний план, організувати проведення занять.

6.1.5. При необхідності забезпечити Користувача навчально-методичними
матеріалами та літературою.

6.1.6. Видати електронний або відправити поштою роздрукований
сертифікат про закінчення Курсу навчання, який буде зберігатися на
сервері Виконавця протягом 60 (шістдесяти) календарних днів після
закінчення Курсу. Користувач має право самостійно роздрукувати такий
сертифікат.

6.2. Виконавець має право:

6.2.1. Отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання
послуг за цим Договором;

6.2.2. Отримати за надані послуги оплату в розмірах і строках,
передбачених цим Договором та відповідної Програми Курсу.

6.2.3. Скасовувати, переривати або переносити будь-які Курси, змінювати
їх матеріали, значення і вагу будь-якого завдання, тесту або іспиту.

6.2.4. Опублікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Користувачем в
процесі проходження Курсу, без будь-яких обмежень або компенсації з
боку Користувача.

6.2.5. Залучати до надання послуг третіх осіб.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА.

7.1. Користувач зобов'язується:

7.1.1. Сумлінно навчатися за програмою, відвідувати теоретичні та
практичні заняття, не пропускати їх без поважних причин.

7.1.2. Виконувати домашні завдання в рамках проходження Курсу,
відповідно до вказівок Виконавця та / або його представників, і в терміни,
зазначені ними.

7.1.3. Своєчасно вносити плату за Послуги в розмірах і в строки,
встановлені цим Договором та Програмою Курсу.



7.1.4. Виконувати вимоги законодавства України та вимоги Договору по
організації надання Послуг.

7.1.5. Утриматися в процесі проходження Курсу від дій, які:

7.1.5.1. можуть перешкоджати іншим Користувачам, запрошеним особам
або лекторам приймати участь у Курсі і отримувати інформацію в процесі
проведення Курсу.

7.1.5.2. можуть завдати шкоду матеріальним цінностям інших
користувачів, запрошених осіб, лекторів або Виконавця, власників або
користувачів приміщення, в якому проводиться Курс.

7.1.5.3. порушують громадський порядок, в тому числі ображають
присутніх, виражаються у використанні нецензурних виразів і / або гучних
розмов, створенні шуму за допомогою пристроїв і т.д.

7.1.5.4. принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших
користувачів, запрошених осіб або лекторів, в тому числі шляхом
розміщення інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках
або іншим способом, який має публічний характер .

7.1.5.5. проявляються у використанні аудіо- або відео-апаратури з метою
копіювання матеріалів Курсу або без такої.

7.1.6. У разі, якщо це передбачено Програмою Курсу - здати підсумковий
внутрішній тест (іспит).

7.1.7. Утриматися від копіювання та / або поширення матеріалів Курсу
третімособам.

7.2. Користувач має право:

7.2.1. Отримати Послуги належної якості відповідно до Програми Курсу.
7.2.2. За умови успішного проходження курсу навчання отримати
Сертифікат про його закінчення.

8. ГАРАНТІЯ.

8.1. Користувачеві надається гарантія повернення повної суми сплачених
коштів за цим Договором у разі, якщо Користувач не влаштується на
роботу в сфері інформаційних технологій (тестування програмного



забезпечення) за час курсу або протягом двох місяців з дня завершення
повного курсу. Завершенням повного курсу вважається проходження
фінального (п'ятого) коучингу . У разі якщо в місті проживання
користувача відсутні або перебувають в недостатній кількості відкриті
вакансії в сфері інформаційних технологій (тестування програмного
забезпечення), Виконавець гарантує надати працевлаштування
Користувачеві в іншому місті.

8.2. Якщо Користувач не влаштується на роботу за час курсу або протягом
двох місяців з дня завершення Повного курсу, що складається з
Дистанційного курсу тестування програмного забезпечення і
Дистанційного консультування (коучингу) з працевлаштування,
Користувач повинен письмово сповістити про це Виконавця протягом двох
тижнів з моменту настання гарантійного випадку. Виконавець гарантує
повернути всю вартість послуг за цим Договором Користувачеві протягом
20 робочих днів з моменту отримання повідомлення за умови дотримання
Користувачем наступних умов:

8.2.1. Повна оплата послуги на умовах і в порядку зазначеному в п.5.5.2.
даної угоди.

8.2.2. Відвідування всіх занять і консультацій курсів за графіком,
передбаченим програмою курсу.

8.2.3. Повне виконання в строк всіх домашніх завдань і рекомендацій щодо
гарантованого працевлаштування.

8.2.4. Здача атестаційного іспиту не менше ніж на 70 з 100 балів з першої
спроби.

8.2.5. Проходження індивідуальних коучингів за графіком, передбаченим
програмою курсу.

8.3. Гарантії зазначені в п.3 і п.6.1 поширюються тільки на проходження
Повного курсу, що складається з Дистанційного курсу тестування
програмного забезпечення і Дистанційного консультування (коучингу) з
працевлаштування. І не поширюються на проходження окремих Курсів
таких як підготовчий курс, тільки курс з тестування програмного
забезпечення або тільки коучинг з працевлаштування, без проходження
Повного курсу.



8.4. Виконавець не гарантує працевлаштувати Користувача на роботу в
сфері інформаційних технологій (тестування програмного забезпечення)
локаційно в місті проживання Користувача в разі, якщо в місті проживання
Користувача відсутні або перебувають в недостатній кількості відкриті
вакансії в сфері інформаційних технологій (тестування програмного
забезпечення). У разі, якщо в місті проживання користувача відсутні або
перебувають в недостатній кількості відкриті вакансії в сфері
інформаційних технологій (тестування програмного забезпечення),
Виконавець гарантує надати працевлаштування Користувачеві в іншому
місті.

8.5. . Якщо Користувач не влаштується на роботу в перебігу двох місяців з
моменту проходження індивідуального технічного коучингу, Користувач
зобов'язується письмово повідомити про це куратора курсу і пройти
фінальний (п'ятий) коучинг.

8.5.1. У разі, якщо Користувач відмовляється пройти фінальний (п'ятий)
коучинг, Виконавець має право не повертати кошти, сплачені
Користувачем за навчання.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим
договором сторони несуть відповідальність, згідно з чинним
законодавством України.

9.2. У максимально дозволеній законодавством України мірі, Виконавець
не несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні, непрямі або прямі
збитки, прямо або побічно упущену вигоду або неотримання доходів,
втрату даних, експлуатаційних якостей, гудвілу або інших нематеріальних
цінностей, пов'язаних:

а) з доступом Користувача до послуг і їх використанням або неможливістю
такого доступу або використання;

б) з матеріалами або поведінкою, в тому числі ганебним, образливим або
незаконним, будь-якої третьої сторони;

або в) з несанкціонованим доступом, використанням або зміною матеріалів
Користувача або інформації. Ні в якому разі сума сукупної



відповідальності за всіма претензіями щодо послуг не може перевищувати
загальної суми, отриманої від Користувача за використання платних
послуг протягом останніх шести місяців.

9.3. Користувач погоджується, що відмова від гарантій і обмеження
відповідальності, викладені в даних умовах, відображають розумний і
справедливий розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання
послуг Виконавцем за доступну плату.

9.4. Ніякі претензії за результативністю застосування Користувачем,
отримані в результаті прослуховування / перегляду Курсів, знань і навичок,
не можуть бути пред'явлені Виконавцеві. Відповідальність за використання
цих знань і навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні
ефекти, отримані в результаті використання цих знань і навичок, цілком і
повністю лежить на Користувачі.

9.5. Користувач повністю, безумовно і беззастережно приймаючи умови
Публічної оферти даного Договору і Програми відповідного Курсу
погоджується, що будь-який ризик, пов'язаний з Послугами, повинен бути
переданий до суду протягом строку позовної давності в розмірі одного (1)
року після виникнення підстав для нього, в Інакше така підстава
вважається недійсною.

9.6. Користувач погоджується з тим, що в разі недотримання Користувачем
п. 7.1.3 цього Договору, що стосується обов'язку вносити оплату вчасно,
Виконавець має право не тільки припинити надання послуг та доступ до
Курсу до моменту здійснення оплати, але і припинити цей Договір.

9.7. У разі порушення Користувачем п. 7.1.7 цього Договору та
використання матеріалів курсу не в особистих цілях, поширення
матеріалів Курсу в будь-який спосіб і незалежно від кола осіб, Виконавець
має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, заблокувати
користувачеві доступ до Курсу і / або сайту, без повернення сплачених
Користувачем за Курс грошових коштів.

10. Форс-мажор.

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання
зобов'язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать
від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом,



техногенними та іншими аваріями, пандеміями, страйками, локаутами,
актами органів влади або управління і т.д ., що унеможливлює виконання
умов цього Договору (далі Форс-мажор).

10.2. Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав,
звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, при
наявності письмового підтвердження (висновок, довідка)
Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору.

10.3. Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов'язується негайно
повідомити іншу Сторону і надати підтверджуючі Форс-мажор документи.
10.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною,
виконання умов даного Договору припиняються на весь період дії
Форс-мажору.

10.5. У разі дії Форс-мажорних обставин більше 3 місяців кожна зі сторін
має право ініціювати припинення Договору.

11. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.

11.1. Дана Публічна оферта вступає в силу з моменту її розміщення на
Сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем.

11.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови Оферти і
/ або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі
внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з
моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті Виконавця, якщо
інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті
зміненої Оферти.

11.3. Договір набуває чинності з моменту внесення Користувачем оплати
за навчання і втрачає свою юридичну силу через 2 місяці після
проходження останнього фінального коучингу з працевлаштування.

12. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ.

12.1. Дія цього Договору припиняється:

12.1.1. За згодою сторін.



12.1.2.Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов'язань неможливо у
зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови,
встановлені цим Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується про
внесення змін до Договору.

12.1.3.У випадках порушення Користувачем умов, передбачених п.п. 7.1.3,
7.1.5.1, 7.1.5.2, 7.1.5.3, 7.1.5.4, 7.1.5.5, 7.1.7. справжньої угоди.

12.1.4.В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним
законодавством України.

12.2. Дія договору припиняється у разі відмови більшості учасників групи
від проходження Курсу, разом з якою Користувач проходить даний Курс.
13. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

13.1. Користувач підтверджує, що добровільно і безоплатно надає згоду на
обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім'я та по
батькові, зареєстроване місце проживання та / або фактичне місце
проживання, ідентифікаційний номер, дані про державну реєстрацію;
банківські реквізити, номери телефонів і адреси електронної пошти, і т.д.)
в базі персональних даних Виконавця "Клієнти", в тому числі на збір,
реєстрацію, включення в базу даних, накопичення, зберігання,
адаптування, зміна, оновлення, використання, поширення
(розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення персональних даних
в базі даних на території України з метою виконання зобов'язань за цим
договором і з метою забезпечення реалізації податкових відносин,
господарських відносин, цивільно-правових відносин та відносин у сфері
бухгалтерського обліку. Користувач дає згоду на передачу своїх
персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах і
тільки з метою виконання зобов'язань за цим Договором, які відповідають
об'єктивним причинам збору відповідних даних.

13.2. Користувач підтверджує, що йому було повідомлено про його права,
визначених Законом України «Про захист персональних даних» від 1
червня 2010 року № 2297-VI, із змінами та доповненнями, мета обробки і
збору персональних даних.

14. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ.



14.1. Виконавець надає Користувачеві обмежену, персональну, невиключну
і відкличну ліцензію на використання Послуг і будь-яких матеріалів або
інформації, отриманих в процесі Курсу або на Сайті. Матеріали і будь-яку
інформацію, що надаються в рамках Послуг або на Сайті, Користувач
може використовувати тільки для особистого некомерційного
використання, за винятком випадків, коли Користувач отримав письмовий
дозвіл Виконавця на їх використання в інших цілях.

14.2. Користувач погоджується створити і використовувати тільки один
акаунт і не передавати третім особам доступ або облікові дані для доступу
до нього.

14.3. Використання Послуг не дає Користувачеві права матеріальної або
інтелектуальної власності на використовувані Послуги або матеріали.

14.4. Разом з матеріалами, які створюються в процесі проходження Курсу,
Користувач надає Виконавцю повністю передану, безоплатну, безстрокову,
субліцензіруемую, невиключну, всесвітню ліцензію на копіювання,
розповсюдження, зміну, публічне поширення і відтворення матеріалів
Користувача, а також на створення похідних робіт і використання в інших
цілях.

14.5. Зазначена в п. 14.1 даного Договору ліцензія дає Виконавцю право
надавати матеріали Користувача іншим Користувачам, які в подальшому
будуть купувати Послуги Виконавця. Дана умова не обмежує інші
юридичні права Виконавця на матеріали Користувача, наприклад за
іншими ліцензіями. Виконавець має право видаляти або змінювати
матеріали Користувача з будь-якої причини, в тому числі якщо, на погляд
Виконавця, вони не відповідають Договору.

15. Заключні положення.

15.1. Сторони встановили, що будь-які спори і претензії будуть
вирішуватися сторонами шляхом переговорів.

15.2. Сторони усвідомлюють, що Послуги надаються Виконавцем, який
зареєстрований і діє за законодавством України, місце проживання якого
також зареєстровано в Україні.



15.3. Місцем скоєння даної угоди і місцем надання Послуг Сторони
домовилися вважати місце роботи Виконавця, вказане в ст. 17 даного
Договору.

15.4. Акцептуємо дану Оферту, Користувач погоджується, що всі
суперечки, пов'язані з даним Договором, будуть розглядатися відповідно
до законодавства України без урахування норм колізійного права.
Користувач також погоджується, що всі такі суперечки знаходяться у
виключній компетенції судів України.

15.5. Заголовки, що використовуються в статтях і пунктах цієї Оферти,
використовуються тільки для посилань і зручності користування текстом.
Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують,
змінюють або впливають на значення і зміст умов цієї Оферти чи її
будь-якої частини.

15.6. Якщо якесь із положень цієї Оферти буде визнано недійсним, то
дійсність її інших положень від цього не втрачається.

15.7. У всіх випадках, які не передбачені цією офертою, Сторони
керуються чинним законодавством України.

16. ДОДАТКОВІ УМОВИ

16.1. Весь обмін інформацією за цим Договором, включаючи виставлення
рахунків на оплату, надання Актів, надання повідомлень з питань зміни /
припинення цього Договору і т.д., здійснюється шляхом обміну
електронними повідомленнями за адресою Виконавця, зазначеному в
розділі 17 цього Договору та адресою Користувача, вказаною ним при
заповнення реєстраційної форми.



17. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ.

Виконавець: Фізична особа-підприємець Даценко Анжела Юріївна

Код отримувача: 3400312467

Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Рахунок отримувача у форматі IBAN: UA193052990000026009046803511
Адреса: м. Київ, вул. Б.Хмельницького 16-22, оф. 1202

https://secure.wayforpay.com/payment/s0c70faa8899b


