ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
1. Загальні положення
1.1 Фізична особа – підприємець Качмар Анна Павлівна, який діє на підставі Виписки із
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань від 12.09.2019р., реєстраційний номер 3434913248,
іменований надалі Виконавець з однієї сторони, пропонує фізичним особам (надалі
– «Замовник») отримати послуги, передбачені цим Договором.
1.2. Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України,
та його умови є однакові для всіх Замовників, беззастережне прийняття умов якого
вважаються акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей
Договір про таке.
1.3. Моментом повного і беззастережного прийняття Замовником пропозиції Виконавця
укласти Договір оферти (акцептом оферти) вважається факт підтвердження готовності
здійснити оплату послуги Виконавця, за допомогою натискання кнопки «Оплатити» на
сайті http://www.znoona200.com.ua/
Текст цього Договору-оферти (далі по тексту - «Договір»)
розташований за адресою: http://www.znoona200.com.ua/doc/oferta.pdf
1.4. Здійснюючи акцепт Договору в порядку, визначеному п. 1.3 Договору, Замовник
підтверджує, що він ознайомлений, згоден, повністю і беззастережно приймає всі
умови
Договору в тому вигляді, в якому вони викладені в тексті договору, в тому числі в
додатках до Договору, що є його невід'ємною частиною.
1.5. Замовник згоден, що акцепт Договору в порядку, зазначеному в п. 1.2 Договору є
укладенням Договору на умовах, викладених в ньому.
1.6. Договір не може бути відкликаний.
1.7. Договір не вимагає скріплення печатками і / або підписання Замовником та
Виконавцем (Далі по тексту - Сторони) і зберігає при цьому юридичну силу.

2. Предмен договору
2.1 Виконавець зобов’язується надати послуги із підготовки до складення іспиту чи
отримання знань
2.2 Замовник зобовязується прийняти та оплатити послуги, на умовах цього Договору.
3. Оплата послуг
3.1 Варітсть та оплата послуг, визначається у відповідності з діючими цінами,
зазначеними на сторінці : http://www.znoona200.com.ua/
3.2 Вартість послуг може бути змінено виконавцем в односторонньому порядку.
3.3 Способи оплати вказані при оформленні платежу

4. Відповідальність сторін
4.1 Виконавець несе відповідальність за своєчасність наданих послуг при
виконанні Замовником встановлених вимог і правил, розміщених на сайті.
4.2 Виконавець звільняється від відповідальності за порушення умов Договору,
якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор),
включаючи:
дії органів державної влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні
дії, відсутність електроенергії, страйки, громадянські заворушення, безлади, будьякі інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на
виконання
Виконавцем Договору.
5. Конфіденційність та розголошення даних
5.1 Замовник зобов'язується не розголошувати отриману від Виконавця
інформацію.
5.2. Не вважається порушенням зобов'язань розголошення інформації відповідно
до обґрунтованими і застосовними вимогами закону.
6. Реквізити
ФОП КАЧМАР АННА ПАВЛІВНА
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
та громадських формувань від 12.09.2019р., реєстраційний номер 3434913248
Місце проживання:
80337, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ.,ЖОВКІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ДОБРОСИН

