Умови користуванням сайтом
ТЕРМІНИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЦЬОМУ ДОГОВОРІ:
Сайт - інтернет-ресурс, який має мережеву адресу http // ansaligy.com.ua;
Адміністрація Сайту - правовласник доменного імені http // ansaligy.com.ua;
Модератор сайту - уповноважена Адміністрацією Сайту особа, яка наділена низкою
повноважень для підтримки порядку на сторінках Сайту, здійснює перевірку матеріалів до
і після їх публікації;
Користувач - будь-яка особа, яка переглядає інформацію на сайті, використовує сервіси
Сайту та / або купує товари з використанням технічних інструментів Сайту;
Зареєстрований користувач - користувач, який пройшов на Сайті процедуру реєстрації;
Реєстрація - успішне заповнення Користувачем реєстраційної форми, що дозволяє
створити на Сайті його обліковий запис;
Обліковий запис (акаунт) - сукупність даних про Користувача, що включає інформацію,
надану Користувачем, і внутрішню інформацію Сервісу про Користувача;
Сервіс - сукупність технічних і технологічних можливостей Сайту, що надаються
Користувачеві;
Персональні дані - будь-яка інформація, що відноситься до Користувача як до суб'єкта
персональних даних, в тому числі прізвище, ім'я, по батькові, рік, місяць, дата і місце
народження, домашній, робочий, мобільний телефони, адресу електронної пошти, а також
будь-яка інша інформація;
Продавець - фізичні особи-підприємці та / або юридичні особи, зареєстровані відповідно
до законодавства України, та які здійснюють продаж Товарів дистанційним способом
через Сайт.
Товар - річ, не вилучена і не обмежена у цивільному обороті і представлена до продажу за
допомогою розміщення у відповідному розділі сайту http // ansaligy.com.ua.
Замовлення - оформлений запит Користувача на покупку і доставку за вказаною у запиті
адресою Товарів, обраних на сайті http // ansaligy.com.ua, відправлений через Сайт і / або
за телефоном, вказаним на Сайті.
Служба доставки - третя особа, що надає за договором з Продавцем послуги з доставки
Замовлень Користувачам.
В Угоді можуть бути використані терміни, не визначені цим розділом. Тлумачення таких
термінів проводиться відповідно до чинного законодавства України.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

1.1. Ця Угода визначає умови використання матеріалів та сервісів сайту http //
ansaligy.com.ua, в тому числі, але не обмежуючись, правила продажу Товарів,
представлених на Сайті.
1.2. Дана угода відповідно до ст. ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України є
публічним договором (офертою) і адресовано невизначеному колу осіб незалежно від
статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець), що
використовують сайт http // ansaligy.com.ua.
1.3. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, або починаючи використовувати будь-якої
сервіс / окремі функції сайту, або пройшовши процедуру реєстрації Користувач
(Покупець) вважається прийняв умови Угоди в повному обсязі, без будь-яких застережень
і винятків. У разі незгоди Користувача з будь-якими з положень цієї Угоди, Користувач
повинен припинити використання сервісів Сайту.
1.4. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку
змінювати умови цієї Угоди. Нове або змінений Угода стають дійсними після розміщення
на Сайті. У разі незгоди Користувача з внесеними змінами він зобов'язаний відмовитися
від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту.
1.5. Користувач зобов'язується використовувати Сайт та його сервіси в відповідно до цієї
Угоди, а також відповідно до законодавства України. У разі порушення Користувачем цієї
Угоди, Адміністрація Сайту має право без пояснення причин відмовити йому в
подальшому використанні Сайту.

2. РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ

2.1. Для формування Замовлень на Сайті Користувач може пройти процедуру реєстрації, в
результаті якої для Користувача буде створена унікальна обліковий запис.
2.2. При реєстрації на Сайті Користувач зобов'язується надати достовірну та точну
інформацію про себе та своїх контактних даних, для належного виконання
Адміністрацією Сайту своїх зобов'язань перед Користувачем.
2.3. У процесі реєстрації на Сайті Користувач вказує логін (його e-mail) і пароль, за
безпеку яких він несе відповідальність.
2.4. Адміністрація Сайту має право встановлювати вимоги до паролю (довжина,
допустимі символи і т.д.).
2.5. Отримана в процесі реєстрації комбінація E-mail / пароль є для цілей цієї Угоди
достатнім способом встановлення відповідності між Користувачем і обліковим записом на
Сайті.
2.6. Користувач самостійно несе відповідальність за безпеку (стійкість до вгадування),
обраного на власний пароля, а також самостійно забезпечує конфіденційність свого
пароля.

2.7.В разі виникнення у Користувача підозр щодо безпеки його логіна та пароля або
можливості їх несанкціонованого використання третіми особами, Користувач
зобов'язується негайно повідомити про це Адміністрацію сайту, надіславши електронний
повідомлення шляхом заповнення відповідної форми на сторінці «Контакти».
2.8. Користувач самостійно несе відповідальність за всі дії (а також їх наслідки) в рамках
або з використанням можливостей Сайту під обліковим записом Користувача, включаючи
випадки добровільної передачі Користувачем даних для доступу до облікового запису
Користувача третім особам на будь-яких умовах (у тому числі за договорами або угодами
). При цьому всі дії в рамках або з використанням можливостей Сайту під обліковим
записом Користувача вважаються зробленими самим Користувачем, за винятком випадків,
коли Користувач повідомив Адміністратора про несанкціонований доступ до
можливостей Сайту з використанням облікового запису Користувача і (або) про будь-яке
порушення (підозри про порушення ) конфіденційності свого пароля.
2.9. Адміністрація Сайту має право заблокувати або видалити акаунт Користувача, а
також заборонити доступ з використанням будь-якої облікового запису до певних сервісів
Сайту, і видалити будь-який контент без пояснення причин, в тому числі в разі
недотримання Користувачем цієї Угоди або положень чинного законодавства України.

3. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

3.1. Інформація, яку надає Користувачем є конфіденційною. Адміністрація Сайту
використовує інформацію про Користувача з метою:
- Виконання Адміністрацією Сайту і Продавцями своїх зобов'язань перед Користувачем;
- Відправки телекомунікаційними засобами зв'язку (по електронній пошті, мобільним
зв'язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будьякий інший інформації про діяльність Веб-сайту http // ansaligy.com.ua, в інших
комерційних цілях;
- Для проведення маркетингових та статистичних досліджень, які проводяться з метою
вивчення споживчих переваг користувачів, поліпшення роботи сервісів Сайту, розробки
нових сервісів і продуктів.
3.2. Персональні дані користувачів обробляються і підлягають охороні відповідно до
Закону України «Про захист персональних даних», а також відповідно до Політики
конфіденційності Адміністрації Сайту і Продавця.
3.3. Заповнюючи реєстраційну анкету на сайті http // ansaligy.com.ua або повідомляючи
персональні дані за допомогою телефонного зв'язку Користувач добровільно дає згоду на
збір і обробку своїх персональних даних Адміністрацією Сайту і Продавцем, в тому числі
вони мають право: поміщати персональні дані в бази даних АдміністрацііСайта і
Продавця (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних,
їх накопичення, оновлення, зміна (в міру необхідності). Адміністрація Сайту і Продавець
зобов'язуються забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не
поширювати і не передавати дані будь-якої третьої сторони (крім передачі даних
пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Адміністрацією на

здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий
запит компетентного державного органу).
3.4. Для цілей, передбачених цим пунктом, Адміністрація Сайту і Продавець має право
направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Користувача, а
також відправляти sms-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний в анкеті номер,
якщо це необхідно для виконання зобов'язань перед Користувачем .
3.5. У разі небажання отримувати розсилку про рекламні акції, нові продукти і т.д.,
Користувач має право відмовитися від неї, шляхом надсилання листа Адміністрації Сайту
і / або проставляння відповідної відмітки в особистому кабінеті.
3.6. Адміністрація не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої
Користувачем при реєстрації на веб-сайті http // ansaligy.com.ua і оформленні Замовлення.
Користувач несе відповідальність за достовірність інформації, указаної при реєстрації на
веб-сайті, і погоджується на всі ризики, пов'язані з недостовірністю такої інформації.
3.7. Не дивлячись на те, що будь-які персональні дані, які Користувач надає через цей
Сайт, захищені чинним законодавством, Користувач не повинен передавати через Сайт
ніяку конфіденційну або службову інформацію. Користувач гарантує, що будь-яка
інформація або матеріали, які він або особи, що діють від його імені, нададуть через цей,
не буде вважатися конфіденційною або службовою інформацією. Надаючи таку
інформацію або матеріали, Користувач передає Адміністрації Сайту право без будь-яких
додаткових ліцензій і дозволів вільно використовувати, відтворювати, демонструвати,
публічно виконувати, копіювати, передавати, поширювати, змінювати таку інформацію і
матеріали. Користувач також погоджується з тим, що Адміністрація Сайту може вільно
використовувати будь-які ідеї, концепції і ноу-хау, які користувач або особи, що діють від
його імені, надали Адміністрації Сайту.

4. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ COOKIE

4.1. Користувач дає згоду на використання Адміністрацією Сайту технології cookie.
Файли cookie не містять особистої інформації і не можуть жодним чином зчитувати
інформацію жорсткого диска Користувача. Файли cookie використовуються для того, щоб
підвищувати якість послуг, що надаються в т.ч .: для швидкої ідентифікації Користувача;
збереження налаштувань Користувача, його персональних переваг, відстеження стану
сесії доступу Користувача і характерних для нього тенденцій. Адміністрація Сайту також
використовує файли cookie в рекламних цілях, в тому числі щоб управляти оголошеннями
на сайтах в мережі Інтернет. Користувач має право відмовитися від використання
технології cookie, змінивши вигляд свого браузера таким чином, щоб він не приймав
файли cookie При відключенні Користувачем технології cookie, Адміністрація не гарантує
повну працездатність веб-сайту http // ansaligy.com.ua або деяких його сервісів.

5. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ САЙТУ

5.1. Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії,
пов'язані з використанням сервісів Сайту, в тому числі, якщо такі дії призведуть до

порушення прав і законних інтересів третіх осіб, а також за дотримання законодавства при
використанні Сервісу.
5.2. Користувач гарантує, що не буде робити будь-яких дій, спрямованих на заподіяння
шкоди власнику прав на Сайт, та іншим особам.
5.3. При використанні сервісів Сайту http // ansaligy.com.ua Користувач не має права:
5.3.1. Завантажувати, посилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати
та / або поширювати інформацію, яка є незаконною, шкідливої, наклепницької, носить
образливий характер, демонструє (або є пропагандою) насильства і жорстокості, порушує
права інтелектуальної власності, пропагує ненависть і / або дискримінацію людей за
расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознаками, містить образи на адресу
будь-яких осіб чи організацій, містить елементи (або є пропагандою) порнографії, дитячої
еротики, являє собою рекламу (або є пропагандою) послуг сексуального характеру (в тому
числі під виглядом інших послуг), роз'яснює порядок виготовлення, застосування чи
іншого використання наркотичних речовин або їх аналогів, вибухових речовин або іншої
зброї;
5.3.2. Порушувати права третіх осіб, в тому числі неповнолітніх осіб та / або завдавати їм
шкоди в будь-якій формі;
5.3.3. Видавати себе за іншу людину або представника організації і / або співтовариства
без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників Адміністрації Сайту або Продавця,
за модераторів форумів, а також застосовувати будь-які інші форми і способи незаконного
представництва інших осіб у мережі, а також вводити інших користувачів або
Адміністрацію Сайту в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких суб'єктів або
об'єктів;
5.3.4. Завантажувати, посилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати
та / або поширювати інформацію (відомості), при відсутності прав на такі дії згідно із
законодавством або яким-небудь договірних відносин;
5.3.5. Завантажувати, посилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати
та / або поширювати будь-які матеріали, що містять віруси або інші комп'ютерні коди,
файли або програми, призначені для порушення, знищення або обмеження
функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного устаткування або
програм, для здійснення несанкціонованого доступу , а також серійні номери до
комерційних програмних продуктів і програми для їх генерації, логіни, паролі та інші
засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернеті, а також
розміщення посилань на вищезгадану інформацію;
5.3.6. Використовувати Сайт для передачі спаму або несанкціонованих повідомлень;
5.3.7. Фальсифікувати заголовки або здійснювати інші маніпуляції з ідентифікаційної
інформацією, з метою приховування справжнього джерела контенту, що передається через
Сайт;
5.3.8. Несанкціоновано збирати і зберігати персональні дані інших осіб;
5.3.9. Порушувати нормальну роботу сервісів Сайту;

5.3.10. Дублювати коментарі (флуд) або залишати коментарі, що не відносяться до тем
статей (офф-топ).
5.3.11. Розміщувати посилання на ресурси мережі, вміст яких суперечить чинному
законодавству України;
5.3.12. Сприяти діям, спрямованим на порушення обмежень і заборон, що накладаються
цією Угодою;
5.3.13. Іншим чином порушувати норми чинного законодавства або умов цієї Угоди.
5.4. Відомості, надані Користувачем, і його дії на Сайті не повинні:
5.4.1. Бути помилковими, неточними або такими, що вводять в оману;
5.4.2. Сприяти шахрайства, обману або зловживання довірою;
5.4.3. Вести до здійснення угод з краденими або підробленими предметами;
5.4.4. Порушувати або зазіхати на власність третьої особи, його комерційну таємницю або
його право на недоторканність приватного життя;
5.4.5. Містити відомості, що ображають будь-чию честь, гідність чи ділову репутацію
5.4.6. Утримувати лайка, в тому числі мат в зміненому вигляді;
5.4.7. Утримувати наклеп або загрози кому б то не було;
5.4.8. Закликати до скоєння злочину, а також розпалювати міжнаціональну ворожнечу;
5.4.9. Сприяти, підтримувати або закликати до терористичної та екстремістської
діяльності;
5.4.10. Бути непристойними, або носити характер порнографії;
5.4.11. Утримувати комп'ютерні віруси, а також інші комп'ютерні програми, спрямовані,
зокрема, на нанесення шкоди, неуповноважена вторгнення, таємний перехоплення або
присвоєння даних будь-якої системи або самої системи, або її частини, або особистої
інформації чи інших даних (включаючи дані Адміністратора);
5.4.12. Утримувати матеріали рекламного характеру, які не були погоджені з
Адміністрацією сайту, або такі, що суперечать правилам сервісів Сайту;
5.4.13. Порушувати інтелектуальні права третіх осіб, право на зображення громадянина, і
інші права третіх осіб;
5.5. Коментарі, що порушують правила, встановлені цією Угодою, видаляються без
попередження. Модератор Сайту має право заблокувати ( «забанити») без попередження
користувачів, які порушують правила, встановлені цією Угодою.

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ І ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ.

6.1. Адміністрація Сайту надає послуги з організації взаємодії межу Користувачами і
Продавцями з питань, пов'язаних з придбанням Користувачем Товарів, представлених на
Сайті.
6.2. Придбання Товарів, представлених на Сайті здійснюється Користувачем за
допомогою оформлення Замовлення. Користувач може оформити Замовлення самостійно,
шляхом натискання кнопки "купити" і "оформити замовлення" або за телефоном,
вказаним у верхньому лівому кутку відповідної сторінки сайту. Після оформлення
Замовлення на зазначені при оформленні замовлення контакти Користувачеві буде
направлено повідомлення про підтвердження Замовлення, наявності Товару або про
передбачувану дату надходження товару в разі його відсутності. При оформленні
Замовлення по телефону повідомлення здійснюється за допомогою телефонного зв'язку.
6.3. Ціна на товар, відкладений Користувачем в «кошик», його асортимент і кількість,
являються актуальними тільки на момент формування «кошика» і можуть змінюватися,
якщо покупка не була остаточно оформлена шляхом натискання кнопки «оформити
замовлення», «купити».
6.3. Максимальна вартість одного Замовлення з урахуванням ПДВ та вартості доставки,
для фізичних осіб не повинна превишать14 999,00 грн.
6.4. Очікуваний термін доставки товару Покупцеві вказується на Сайті при оформленні
Замовлення. Кінцеві терміни отримання Замовлення Покупця залежать від адреси та
регіону доставки, обраної Служби Доставки, і безпосередньо не залежать від Продавця.
6.5. Адміністрація сайту зобов'язується передати Замовлення Користувача (заповнену
Користувачем контактну інформацію, а так само деталізацію Замовлення) Продавцям, які
виконають Замовлення Користувача.
6.6. Якщо на складі у Продавця відсутня необхідна кількість замовленого Товару,
Продавець інформує про це Користувача шляхом направлення електронного
повідомлення або за допомогою телефонного зв'язку. Користувач має право погодитися
прийняти Товар в кількості, що є в наявності у Продавця, або анулювати дану позицію
Товару із Замовлення. У разі неотримання відповіді Користувача протягом 2 днів
Продавець залишає за собою право анулювати даний Товар із Замовлення.
6.7. Продавець має право відмовити в укладенні договору купівлі-продажу та оформленні
Замовлення, якщо у Користувача є оформлені, але не отримані Замовлення.
6.8. Всі інформаційні матеріали, представлені на Сайті, носять довідковий характер і не
можуть в повній мірі передавати достовірну інформацію про властивості і характеристики
Товару, включаючи кольори, розміри і форми. У разі виникнення у Користувача питань,
що стосуються властивостей і характеристик Товару, перед оформленням Замовлення,
Покупець повинен звернутися до Продавця через Сайт або за телефоном, вказаним у
верхньому лівому кутку відповідної сторінки сайту ..
6.9. При доставці Замовлення вручається Користувачеві, або особі, вказаній в якості
отримувача Замовлення. При неможливості отримання Замовлення, оформленого за
готівковий розрахунок, зазначеними вище особами, Замовлення вручається особі, яке
готове надати відомості про замовлення (номер відправлення і / або ПІБ отримувача), а

також оплатити вартість Замовлення в повному обсязі особі, яка здійснює доставку
Замовлення.
6.10. Доставка Замовлення Користувачеві здійснюється службами доставки, з якими у
Продавця укладено відповідний договір. Умови оплати Користувачем послуг з доставки
Товару, вказуються при оформленні Замовлення.
6.11. При доставці замовлені Товари вручаються Покупцеві або особі, зазначеній в якості
одержувача в Замовленні, або особі, уповноваженій Покупцем і / або Одержувачем, який
надав доручення на право отримання Товару.
6.12. При отриманні Товару Користувач повинен провести перевірку кількості, якості
(видимі недоліки), комплектності Товару, а також відповідності доставленого Товару
Замовленню.
6.13. Факт отримання Замовлення і відсутність претензій до доставленому Товару
Користувач підтверджує своїм підписом в товарно-транспортної / експрес накладної та /
або у видатковій накладній в момент отримання Замовлення.
6.14. Всі відносини, що виникають між Користувачем і Продавцем в контексті чинного
законодавства України є відносинами між продавцем і покупцем і регулюються
відповідними правовими нормами, в т.ч., але не обмежуючись, гл.54 Цивільного кодексу
України та законом України «Про захист прав споживачів» .
6.15. Користувач поінформований про те, що придбаний ним Товар належної якості не
підлягає обміну і поверненню в наступних випадках:
6.15.1. з моменту доставки товару Користувачеві пройшло більше 14 календарних днів;
6.15.2. з моменту доставки товару Користувачеві пройшло менше 14 календарних днів, але
товар був у вживанні, порушена цілісність упаковки і / або комплектність, при цьому в
момент приймання товару від служби доставки відвідувачі заявив про такі порушення;
6.15.3 Товар міститься в переліку товарів, які поверненню та обміну не підлягають,
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №172 від 19 березня 1994 року (у
чинній редакції).
6.16. Користувач поінформований про в тому, що обміну або поверненню підлягає тільки
новий Товар, який не був у використанні і не має слідів використання, в т.ч. подряпин,
сколів, потертостей, при цьому повинні бути збережені: комплектність Товару, цілісність і
всі компоненти упаковки, ярлики, заводське маркування та Користувач зобов'язаний
пред'явити оригінал документа, що підтверджує факт покупки відповідного Товару у
Продавця. Порушення будь-якого з вимог, зазначених в даному пункті залишає за
Продавцем право відмовити Користувачеві в обміні або поверненні Товару.
6.17.Возврат товару неналежної якості здійснюється в порядку, визначеному чинним
законодавством України.
6.18. При поверненні / обміні товару належної якості Користувачеві повертається сума,
сплачена ним Продавцю, за винятком вартості доставки Замовлення.

7. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАЦІЇ САЙТУ

7.1. Адміністрація Сайту не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, друкарські
помилки і неточності, які можуть бути виявлені в матеріалах, що містяться на даному вебсайті. Адміністрація докладає всіх необхідних зусиль, щоб забезпечити точність і
достовірність на Сайті інформації. Вся інформація та матеріали надаються на умовах "як
є", без будь-яких гарантій, як явних, так і непрямих.
7.2. Адміністрація Сайту не несе ніякої відповідальності за висловлювання і думки
користувачів веб-сайту, залишені в якості коментарів або оглядів.
7.3. Адміністрація Сайту не несе відповідальність за можливі протиправні дії Користувача
щодо третіх осіб, або третіх осіб щодо Користувача.
7.4. Адміністрація не несе відповідальності за втрату Користувачем можливості доступу
до свого облікового запису - облікового запису на сайті http // ansaligy.com.ua (втрату
логіна, пароля, іншої інформації).
7.5. Адміністрація залишає за собою право видаляти розміщену на Сайті інформацію і
робити технічні і юридичні заходи для припинення доступу до Сайту користувачів, що
створюють проблеми в роботі Сайту і порушують положення цієї Угоди.
7.6. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за:
7.6.1. Затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок
непереборної сили, а також будь-якого випадку неполадок в телекомунікаційних,
комп'ютерних, електричних та інших суміжних системах.
7.6.2. Дії систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки пов'язані з їх роботою.
7.6.3. Належне функціонування Сайту, в разі, якщо Користувач не має необхідних
технічних засобів для його використання, а також не несе ніяких зобов'язань по
забезпеченню користувачів такими засобами.

8. АВТОРСЬКІ ПРАВА

8.1. Всі об'єкти, доступні за допомогою сервісів Сайту http // ansaligy.com.ua в тому числі
елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми для ЕОМ, бази
даних, музика, звуки і інші об'єкти (далі - зміст сервісів) , а також будь-який контент,
розміщений на веб-сайті http // ansaligy.com.ua є об'єктами авторських прав Адміністрації
Сайту і / або інших правовласників.
8.2. Адміністрація Сайту не надає Користувачеві ніяких прямих чи непрямих прав щодо
будь-яких патентів, дизайнерських рішень, торгових марок, авторських прав або прав
відповідно до закону про комерційну таємницю щодо матеріалів, розміщених на Сайті.
Використання контенту, а також будь-яких інших елементів сервісів можливо тільки в
рамках функціоналу, пропонованого тим чи іншим сервісом. Ніякі елементи змісту
сервісів Сайту http // ansaligy.com.ua ,а також будь-який контент, розміщений на сервісах
Сайту http // ansaligy.com.ua не можуть бути використані іншим чином без попереднього
дозволу / згоди правовласника. Під використанням маються на увазі, в тому числі:

відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі, відображення у
розіграші і так далі. Виняток становлять випадки, прямо передбачені законодавством
України.

9. САЙТИ ТРЕТІХ СТОРІН

9.1. Адміністрація Сайту не приймає на себе зобов'язань по контролю або перевірки
вмісту сайтів третіх сторін, посилання на які розміщені на Сайті, а також не несе
відповідальності за точність або достовірність розміщеної на них інформації або опису
продуктів або послуг. При переході по посиланнях на такі сайти, Користувач покине
даний Сайт. Перехід на будь-який сайт за посиланням, проводиться на власний ризик
Користувача, і він самостійно несе відповідальність за вжиття заходів безпеки для захисту
від вірусів або інших руйнівних елементів. Наявність посилань на інші сайти не означає,
що Адміністрація Сайту або Продавець спонсорують або рекомендують торгові знаки,
торгові найменування, логотипи або знаки охорони авторських прав, які відображаються в
посиланнях або при переході по посиланню, будь-яким чином пов'язані або асоційовані з
ними, або юридично уповноважені їх використовувати, а також, що будь-який сайт, на
який є посилання, уповноважений використовувати торгові знаки, торгове найменування,
логотип або знаки охорони авторських прав Адміністрації сайт та / або Продавця, їх
афілійованих осіб або дочірніх компаній.

10. ЗОВНІШНІ ПОСИЛАННЯ НА САЙТ

10.1. Всі посилання на Сайт повинні бути схвалені Адміністрацією Сайту в письмовому
вигляді.
10.2. Адміністрація Сайту залишає за собою право в будь-який час на свій розсуд
відмовити в дозволі на розміщення посилання на Сайт.

