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ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПОСЛУГ  

(не ексклюзивний) 

1. INFOBUS s.r.o., 

Реєстраційний номер (IČ): 24245224, податковий номер (DIČ): CZ24245224, 

Юридична адреса: Pod Harfou 938/42, 190 00 Praha, Česka Republika 

зареєстрована у Торговому реєстрі Міського суду м. Праги, індекс документа C 

96191 

В особі Григорія Куща, директора 

Контакти: 

tel.: +420 790 88 95 35, 

e-mail: info@infobus.eu 

(далі - Зацікавлена особа), з одного боку, 

 

і 

 

2. Комерційна компанія/ Індивідуальний Підприємець/ Фізична особа 

(далі - Посередник), з іншого боку, 

 

(Посередник та Зацікавлена особа далі у цьому Договорі спільно іменовані – Сторони або Учасники) 

 

укладають відповідно до положень §§ 2445 - 2454 закону № 89/2012, Звід законів, (Цивільний кодекс) 

 

цей 

 

Договір про посередницькі послуги при продажі проїзних документів  

 

I. 

Преамбула 

1. Зацікавлена особа є чеським підприємцем у сфері посередницької діяльності у сфері послуг та 

надання послуг адміністративного та організаційного характеру, він також має власну комплексну 

систему для бронювання та продажу автобусних, залізничних та авіаквитків, яка представлена 

системою онлайн бронювання та продажу BusSystem (далі - BusSystem), за допомогою якої він 

здійснює бронювання та продаж автобусних та залізничних квитків - квитків, що дають третій особі 

(далі - Клієнт або Пасажир) право проїзду за відповідну плату (далі - Квитки) на транспортному засобі 

третьої особи, для якої Зацікавлена особа за договором здійснює продаж квитків (далі - Перевізник), а 

також транспортних документів для повітряного транспорту - авіаквитків (далі - Авіаквитки), що 

дають третій особі, Пасажиру, право польоту на літаках авіаперевізників (для яких Зацікавлена особа 

за договором здійснює продаж авіаквитків за відповідну плату), та інших товарів та послуг, які 

BusSystem дозволяє реалізовувати. 

2. Посередник заявляє, що є підприємцем, який здійснює підприємницьку діяльність згідно закону № 

455/1991, Звід законів, (закон «Про підприємницьку діяльність»), і що предметом його діяльності, крім 

іншого, є посередницька діяльність. 

 

II. 

Предмет договору 

1. Предметом цього Договору є надання посередницьких послуг для Зацікавленої особи, див. вище. 

Послуги, що надаються, будуть полягати насамперед у посередницькому продажу автобусних, 

залізничних та авіаквитків, та інших товарів та послуг, які можна продавати через систему BusSystem, 

за допомогою Посередника (від імені та на користь зацікавленої особи) третім особам (насамперед, за 

допомогою розміщення на сайті Посередника рекламно-інформаційного модуля, що містить 

інформацію у будь-якій формі (статистичні дані, анімована графіка, інформація у графічній форм
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або у вигляді тексту), посилання на сайт Зацікавленої особи www.infobus.eu, за допомогою якої 

відбуватиметься продаж автобусних, залізничних та авіаквитків, за цінами автобусних та залізничних 

квитків за перевезення згідно з транспортними ставками/тарифами Перевізників та авіаквитків за 

цінами, встановленими Зацікавленою особою згідно з тарифами та ціновою політикою 

авіаперевізників, ціни на інші товари та послуги є договірними. Продаж автобусних, залізничних та 

авіаквитків для Зацікавленої особи через Посередника здійснюється тільки в електронній формі. 

Інформація про ціни на квитки, які продає Зацікавлена особа, включаючи ціни автобусних, 

залізничних та авіаквитків (транспортних ставок/тарифів та можливих сервісних зборів) Перевізників 

Посередник може знайти онлайн через веб-інтерфейс www.infobus.eu; вищезазначена інформація буде 

регулярно оновлюватись Зацікавленою особою. 

При передачі даних за API (Application Programming Interface), Посередник отримає від Зацікавленої 

особи всю інформацію в обсязі, зазначеному вище, за допомогою комунікації систем API. 

 

2. Посередник не має права приймати фінансові кошти при продажі автобусних, залізничних та 

авіаквитків (як і інших товарів та послуг, які можна продавати через систему BusSystem) Клієнтам (від 

Клієнтів) на свій рахунок або у свою касу; будь-який продаж автобусних, залізничних та авіаквитків 

(як і інших товарів та послуг, які можна продавати через систему BusSystem) здійснюється виключно 

через онлайн-систему бронювання та продажу BusSystem, та будь-які фінансові засоби від продажу 

автобусних, залізничних та авіаквитків (як і інших товарів та послуг, які можна продавати через 

систему BusSystem) Клієнтам (оплата від Клієнта - виручка, отримана від продажу автобусних, 

залізничних та авіаквитків) надсилаються безпосередньо на банківський рахунок, зазначений 

Зацікавленою особою, та/або іншим способом, встановленим Зацікавленою особою. 

 

3. Посередник зобов'язується від свого імені на користь Зацікавленої особи здійснювати діяльність 

(шукати відповідних третіх осіб, здійснювати з ними комунікацію тощо), спрямовану на те, щоб 

Зацікавлена особа продала третій особі чи особам автобусний, залізничний та авіаквиток чи квитки 

(або інші товари та послуги, які BusSystem дозволяє реалізовувати). 

 

III. 

Комісія і умови виплати 

1. Посередник має право на винагороду (далі - Комісія) від усіх угод, укладених між Зацікавленою 

особою та Клієнтами в сфері, визначеній цим Договором, якщо Посередник забезпечить укладання 

угоди (буде в ній посередником). 

 

2. Комісія за проведення вище перечислених операцій для Зацікавленої особи встановлюється за 

домовленістю, а саме, у розмірі, розрахованому від загальної суми всіх проданих автобусних квитків, 

залізничних квитків, авіаквитків або інших товарів та послуг, доступних до реалізації у BusSystem, 

продаж яких був здійснений за допомогою Посередника у даному періоді (за умови, що Клієнт 

належним чином сплатив вартість автобусного, залізничного чи авіаквитка або квитків, а також 

скористався цими квитками чи послугами). 

 

Розмір Комісії Посередника за продані квитки розраховується в такий спосіб: 

 

2.1. Винагорода за продаж автобусних та залізничних квитків: 

a) 5 % від загальної суми, одержаної за продаж проїзних документів та супутніх послуг; 

 

2.2. Винагорода за продаж авіаквитків становить 4 Євро за кожен проданий авіаквиток і не 

залежить від ціни авіаквитка та загальної суми продажу за календарний місяць 

 

Винагорода виплачується Посереднику при досягненні суми винагороди в 30 Євро, мінімум. 

 

3. За скасовані замовлення комісія не нараховується.  

 

4. Посередник, для отримання комісії по даному договору, вносить в особистий кабінет банківські 

реквізити в міжнародному форматі- IBAN рахунку та SWIFT або назву акаунту в PayPal.  
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5. Усі витрати Посередника, що виникли у зв'язку з діяльністю за цим Договором, вже включено до 

Комісії. В інших випадках стосовно Комісії Сторони керуватимуться чинною редакцією Цивільного 

кодексу. 

 

6. Комісія виплачується Посереднику на підставі розрахунку продажу автобусних та залізничних 

квитків, авіаквитків та інших товарів та послуг, які можна продавати через систему BusSystem (звіт про 

продаж, частиною якого буде перелік проданих квитків, перелік інших проданих послуг, загальний 

розмір виручки, розрахунок Комісії Посередника та сума обороту Зацікавленої особи (далі - 

Розрахунок), який робиться Зацікавленою особою), Учасники однозначно домовилися, що Розрахунок 

буде надсилатися електронною поштою (email) на адресу Посередника, вказану при реєстрації. 

 

7. Оплата Комісії Посереднику здійснюється на його банківський рахунок чи іншим способом, 

встановленим Посередником після входу в особистий кабінет Посередника. При досягненні суми 

винагороди 30 євро Комісія виплачується до 15-го календарного дня місяця, наступного за календарем 

місяця, в якому Посередник здійснив продаж автобусних та залізничних квитків, авіаквитків та інших 

послуг. 

 

8. Винагорода Посередника розраховується виключно у євро (EUR). 

 

9. Зацікавлена особа встановлює термін для отримання винагороди Посередником у 6 (шість) місяців 

від місяця, в якому виникло право на отримання комісії Посередником, тобто при досягненні 

Посередником мінімальної суми заробітку у розмірі 30 EUR. Зацікавлена особа виплачує винагороду 

за умови, що Посередник самостійно вніс до особистого кабінету коректні банківські реквізити. Через 

6 місяців від місяця, в якому у Посередника виникло право на отримання винагороди, якщо 

Посередник не виконав вищеописану умову, право на отримання комісії вважається недійсним. 

 

10. Банківські витрати за переказ коштів оплачуються за рахунок Посередника і включені в комісію за 

продаж квитків за даним договором. 

 

IV. 

Територія провадження діяльності 

Посередник має право провадити діяльність, описану в цьому Договорі, на будь-якій території без 

обмежень. 

 

V. 

Термін дії договору 

Цей Договір укладається на невизначений термін, з терміном розірвання в один місяць, причому цей 

термін починається з першого дня місяця, наступного за місяцем, в якому повідомлення про намір 

розірвати Договір від одного Учасника було вручено іншому Учаснику. 

 

VI. 

Права і обов’язки сторін 

1. Сторони зобов'язані повідомляти одна одну без зайвого зволікання про всі обставини, що мають для 

виконання цього Договору важливе значення. 

 

2. Для забезпечення продажу автобусних, залізничних та авіаквитків, а також інших товарів і послуг,      

які BusSystem дозволяє реалізовувати, Зацікавлена особа повідомить Посереднику необхідну 

інформацію щодо цих операцій і надасть їй необхідне сприяння. Насамперед, Зацікавлена особа 

надасть Посереднику доступ до своєї системи бронювання та продажу (BusSystem) через онлайн- 

з'єднання; Зацікавлена особа створить користувацький акаунт (особистий кабінет) та надасть 

Посереднику доступ в даний особистий кабінет. Доступ в особистий кабінет Посередник отримає 

відразу після реєстрації на електронну пошту, яку вказано при реєстрації. У разі будь-яких 

запланованих змін у системі BusSystem Зацікавлена особа повідомить Посередника про це не пізніше 

ніж за 3 дні перед проведенням такої зміни. Зацікавлена особа відповідає перед Посередником за 
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актуальність та оновлення своєї власної системи бронювання та продажу, щоб уникнути дублювання 

бронювання або продажу; при необхідності Зацікавлена особа забезпечить (у необхідному обсязі) 

ознайомлення Посередника (і/або його працівників) з функціоналом системи BusSystem та роботою в 

системі ( при чому, всі необхідні інструменти та інструкції завжди доступні Посереднику в 

особистому кабінеті); Зацікавлена особа надасть у цьому напрямку необхідну допомогу Посереднику. 

 

3. Зацікавлена особа надасть Посереднику список Перевізників, автобусних та залізничних маршрутів, 

включаючи докладний опис траси, пунктів відправлення та призначення, окремих зупинок, розкладів 

рейсів, на які Зацікавлена особа продає квитки, а також перелік авіакомпаній та авіарейсів, на які 

Зацікавлена особа продає авіаквитки, включаючи ціни автобусних, залізничних та авіаквитків 

(транспортних ставок/тарифів та можливих зборів), актуальну версію яких Посередник може знайти в 

режимі он-лайн через веб-інтерфейс www.infobus.eu; вище перелічена інформація регулярно 

оновлюється в системі Зацікавленої особи. 

 

4. Посередник зобов'язаний під час здійснення діяльності дотримуватись розпоряджень Зацікавленої 

особи. Відступити від них може тільки у разі, якщо це необхідно на користь Зацікавленої особи, і 

Посередник вчасно може отримати її згоду; виконувати свою роботу з професійним старанням, 

дотримуватись інтересів Зацікавленої особи. 

 

5. Посередник зобов'язується завжди діяти так, щоб запобігти можливим збиткам і не створити своїми 

діями причину для виникнення шкоди; Посередник, перш за все, зобов'язується зберігати облікові дані 

до свого користувацького акаунту (логін і пароль) так, щоб виключити зловживання ними, втрати або 

викрадення, інакше він у повному обсязі відповідає перед Зацікавленою особою за збитки, що виникли 

з цієї причини. 

 

6. Посередник не має права повідомляти будь-якій третій особі дані та інформацію, що мають характер 

комерційної таємниці, або до яких можна застосувати встановлення Про захист комерційної таємниці у 

сенсі положень про комерційну таємницю згідно з § 2985 закону № 89/2012, Звід законів, Цивільний 

кодекс, і які отримав від Зацікавленої особи, також не використовувати ці дані та інформацію у своїх 

інтересах або на користь третіх осіб, якщо це може суперечити інтересам Зацікавленої особи; це діє і 

щодо даних, які Посередник дізнався не безпосередньо від Зацікавленої особи, а при виконанні своїх 

обов'язків за Договором, та використання яких може завдати Зацікавленій особі шкоди (за винятком 

випадків, коли йдеться про надання інформації на підставі закону, призначеного суду, органам, які 

задіяні у кримінальному процесі, або уповноваженому державному органу). Це зобов'язання триває і 

після закінчення діяльності Посередника на підставі цього Договору. Посередник зобов'язується 

використовувати такі дані чи інформацію лише для виконання завдань Зацікавленої особи; Зацікавлена 

особа залишає за собою право визначати, до яких саме даних чи інформації Посередником може бути 

надано доступ в обґрунтованих випадках третій особі, якщо це буде необхідним для виконання завдань 

згідно з Договором. 

 

7. Посередник має право вказувати на своєму веб-сайті, що є комерційним партнером Зацікавленої 

особи і в цьому випадку розміщувати логотип Зацікавленої особи. 

 

8. Посереднику категорично забороняється при наданні посередницьких послуг з продажу автобусних, 

залізничних та авіаквитків, а також інших послуг та товарів, які доступні для продажу у системі 

BusSystem, використовувати в URL-адресі веб-сайту Посередника (у будь-якому зв'язку) слово 

„INFOBUS“; Також забороняється використовувати URL-адресу, що містить слово „INFOBUS“ у 

заголовку блоків тексту веб-сайту Посередника. Те саме діє і щодо слів, співзвучних слову „INFOBUS“ 

або слів, що містять це слово або замінюють його. 

 

9. Посередник не має права на своєму веб-сайті або якось інакше використовувати копії (цілком або 

частково) елементів веб-сайту Зацікавленої особи (зокрема www.infobus.eu та ін.), а також 

переписувати або імітувати їх. 

 

10. Посереднику забороняється в будь-яких соціальних мережах створювати спільноти від імені 
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Зацікавленої особи (INFOBUS) або спільноти, які можуть справляти враження, що Зацікавлена особа 

(зокрема, INFOBUS s.r.o.) є причетною до діяльності таких спільнот, а також представлятися в 

соціальних мережах з використанням логотипу чи інших елементів або символів, які можуть 

зв'язуватися з компанією INFOBUS s.r.o. 

 

11. Посереднику категорично забороняється пов'язувати вебсайти Зацікавленої особи (зокрема веб-

інтерфейс www.infobus.eu тощо) з будь-якими вебсайтами, що мають такі тематики: „adult“, „pharma“ 

або „сasino“, або дозволяти будь-яку презентацію таких сайтів будь-яким способом (реклама, 

перенаправлення тощо), у зв'язку з продажем автобусних, залізничних або авіаквитків, так само, як і 

інших товарів та послуг доступних для продажу у Зацікавленої особи. 

 

12. Посередник під час здійснення діяльності зобов'язаний суворо дотримуватися наступних правил 

просування сервісу INFOBUS, встановлених Зацікавленою особою. 

 

Правила просування сервісу INFOBUS 

 

Дозволені види трафіка: 

✓ Pop-up реклама 

✓ Контекстна реклама (окрім реклами по бренду INFOBUS) 

✓ Трафік з соціальних мереж (таргетована реклама, розміщення оголошень в группах) 

✓ Банерна реклама 

✓ Тізерна реклама 

✓ Контентні площадки 

✓ ClickUnder 

✓ Toolbar 

✓ YouTube (тільки рекламні інтеграції) 

✓ Купони (тільки за погодженням з представником INFOBUS) 

 

Заборонені види трафіка: 

− Мотиваційний трафік 

− E-mail розсилки 

− Adult 18+ 

− Фармацевтика 

− Азартні ігри 

− Doorway трафік 

− Створення YouTube канала з іменем INFOBUS 

− Створення сторінок і груп в соціальних мережах з іменем INFOBUS 

− Контекстна реклама по бренду INFOBUS, Infobus, infobus, ИНФОБУС, инфобус і т.д. 

 

Заборонена брендова реклама компанії INFOBUS, яка включає наступні  ключові слова: 

 

INFOBUS / info bus / ИНФОБУС / Iнфобус / ИНФО БУС / Iнфо бус / infobus eu / infobus ru /  

infobus ua / INFOBUS сайт / ИНФОБУС сайт / Iнфобус сайт / штащигы / byaj,ec / инфобас /  

Інфобус / інфобас / b2b infobus / b2b інфобас / b2b інфобус / b2b инфобас / b2b инфобус /  

інфобас/ infobus.eu / infobus.ru / infobus.ua / інфобус квитки / инфобус билеты / infobus tickets /  

infobus квитки / infobus билеты / infobus автобус / infobus автобус / infobus отзывы / infobus  

відгуки / інфобус відгуки /инфобус отзывы / infobus скидки / infobus знижки / infobus акции /  

infobus акції /infobus промокоди/ infobus промокоды / инфобус акции / инфобус скидки /  

инфобус промокоды/ інфобус акції / інфобус знижки / інфобус промокоди / infobus sale/ infobus  

discount / Infobus / Info bus / INFOBUS website / INFOBUS site / Infobus site / Infobus website /  

infobus / infobus bus / infobus reviews / infobus comments / infobus discounts / infobus promo /  

infobus promotions / infobus sales / infobus promocodes / infobus promo codes  
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Заборонена брендова реклама конкурентів компанії INFOBUS, яка включає назви цих компаній 

або брендів і похідних від них слів. 

  

13. За порушення правил просування сервісу Посередником та умов даного договору, Зацікавлена 

особа, при виявленні факту порушення правил просування сервісу Посередником та умов даного 

договору, має право тимчасово обмежити доступ останнього до особистого кабінету системи 

BusSystem, що унеможливлює використання її функціоналу. Сповіщення про виявлене порушення та 

вимога про його негайне усунення направляється Зацікавленою особою на зазначений в реквізитах 

договору e-mail Посередника. Посередник зобов’язується у зазначені в вищевказаному сповіщенні 

терміни докласти всі зусилля для усунення допущеної помилки /помилок. У випадку недотримання 

Посередником термінів, передбачених для усунення помилок, Зацікавлена особа залишає за собою 

повне право на припинення співпраці з Посередником за цим договором та технічне видалення акаунту 

Посередника з системи BusSystem. Окрім цього, Зацікавлена особа залишає за собою, в якості 

компенсації за порушення умов договору, грошові кошти, що складають комісійну винагороду 

Посередника за цим договором. 

 

14. Посередник зобов'язаний надати Зацікавленій особі необхідні дані та інформацію, пов'язані з 

виконанням предмету Договору. 

 

15. Посередник зобов'язується зберігати для потреб Зацікавленої особи всі важливі документи, 

отримані нею у зв'язку з діяльністю за цим Договором протягом строку, доки ці документи можуть 

мати значення для захисту інтересів Зацікавленої особи. 

 

16. Підрахунок Клієнтів здійснюється в режимі реального часу при переході на сайт. 

 

VII. 

Захист персональних даних 

1. Сторони зобов'язуються дотримуватися чинного закону про захист персональних даних відповідно 

до директиви 2016/679 Європейського парламенту та Ради (ЄС) від 27 квітня 2016 року про захист 

фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а 

також про відміну директиви 95/46/ES і робити все необхідне для захисту персональних даних 

клієнтів, які були отримані або опубліковані у зв'язку з виконанням умов цього договору. 

2. Якщо Посередник є фізичною особою, захист персональних даних Посередника Зацікавленою 

особою забезпечується налаштуванням системи обробки персональних даних відповідно до директиви 

2016/679 Європейського парламенту та Ради (ЄС) від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у 

зв'язку з обробкою персональних даних та про вільне переміщення таких даних та з відповідними 

пов'язаними чеськими законами, що стосуються захисту персональних даних. Цим Посередник 

висловлює згоду з обробкою своїх персональних даних: ім'я, прізвище (або найменування, комерційна 

назва), адреса проживання (реєстрації місця проживання) або юридична адреса, реєстраційний номер, 

ІПН, адреса електронної пошти, телефонний номер, банківські дані, дата народження та номер 

документа, що засвідчує особу. Посередник зобов'язаний вказати свої персональні дані правильно, 

повністю та правдиво; він також зобов'язаний без зайвого зволікання повідомити Зацікавлену особу 

про зміну своїх (релевантних) персональних даних, якщо це станеться. 

3. Обробку персональних даних Посередника Зацікавлена особа може доручити третій особі як 

обробнику. Персональні дані Посередника без попередньої згоди Посередника не передаватимуться 

третім особам, за винятком обробників, працівників Зацікавленої особи та компаній, що входять в  

холдинг INFOBUS. Посередник приймає до відома, що його персональні дані можуть бути передані 

адміністративним органам, судам, органам, задіяним у кримінальному процесі, на підставі законного 

обов'язку Зацікавленої особи. 

4. Персональні дані Посередника будуть оброблятись впродовж невизначеного терміну. Персональні 

дані Посередника оброблятимуться в електронній формі автоматизованим способом або на 

паперовому носії неавтоматизованим способом. 

 

5. Посередник може у будь-який час відкликати свою згоду на обробку персональних даних 

письмовим повідомленням, надісланим на адресу Зацікавленої особи. 
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6. Якщо у Посередника з'являться сумніви про те, що Зацікавлена особа або обробник здійснюють 

обробку його персональних даних способом, що суперечить захисту особистого та приватного життя 

Посередника або суперечить закону, то він може: a) вимагати пояснень; b) вимагати усунути ситуацію, 

що склалася; перш за все, мова може йти про блокування внесення змін, доповнення чи видалення 

персональних даних. Якщо вимога, зазначена у попередньому реченні, буде визнана обґрунтованою, то 

Зацікавлена особа або виконавець повинні без зволікання усунути невідповідності. Якщо Зацікавлена 

особа або виконавець не виконають такі вимоги, Посередник має право звернутися безпосередньо до 

уповноваженого органу захисту персональних даних. Це положення не стосується права Посередника 

звернутися із заявою безпосередньо до уповноваженого органу захисту персональних даних. 

7. Якщо Посередник вимагатиме надати інформацію про обробку своїх персональних даних, то 

Зацікавлена особа зобов'язана надати їй цю інформацію. Зацікавлена особа має право за надання 

інформації, зазначеної в попередній пропозиції, вимагати обґрунтованої оплати, яка не перевищує 

витрати, необхідні для надання інформації. 

8. Посередник погоджується з отриманням інформації, пов'язаної з проїзними документами, товарами, 

послугами та іншою діяльністю Зацікавленої особи, а також із розсилкою комерційних пропозицій 

Зацікавленої особи у розумному обсязі. 

 

VIII. 

Кінцеві положення 

1. Якщо Договором не передбачено інше, то правові відносини Сторін регулюються відповідними 

положеннями закону № 89/2012, Зведення законів (Цивільний кодекс) у чинній редакції. 

2. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту погодження Посередника з 

Умовами та правилами співпраці при реєстрації до партнерської програми INFOBUS. 

3. Зацікавлена особа має право при презентації своєї діяльності, у рекламних матеріалах та на своїх 

веб-сайтах та на сайтах компаній, що входять до холдингу INFOBUS, використовувати (публікувати) 

адекватним способом (так, щоб унеможливити помилку або підміну) комерційне найменування 

Посередника та/або логотип (графічний знак) Посередника (зокрема і зареєстровану торгову марку); 

цим Посередник висловлює свою однозначну згоду з вищезгаданим (при цьому за рекламу 

Посередника зазначеним вище способом Зацікавленій особі не належить додаткової винагороди). 

Зацікавлена особа має право показувати та публікувати контакти Посередника та фотографічні 

матеріали Посередника на своїх веб-сайтах та на сайтах компаній, що входять до холдингу INFOBUS, 

у системі BusSystem. 

4. Посередник не має права поступатися або переводити права та зобов'язання за договірними 

відносинами на підставі цього Договору, на третю особу. 

5. Зацікавлена особа залишає за собою право вносити зміни в умови співпраці за даним Договором, без 

погодження з другою стороною. Чинна версія Договору завжди буде доступна в особистому кабінеті 

Посередника. 

6. Усі повідомлення та інші повідомлення, що стосуються цього Договору, мають бути в письмовій 

формі. Щодо листування між Сторонами діє, що при необхідності надіслати будь-що іншій Стороні, 

вони користуватимуться a) засобами електронної комунікації (e-mail), лист у такому разі вважається 

доставленим у момент, коли відправник отримає підтвердження поштового сервера одержувача про 

доставку листа або б) поштою, за допомогою постачальників поштових послуг, причому відповідні 

поштові відправлення (з повідомленням) будуть надіслані виключно на адреси, зазначені в цьому 

договорі (в назві); якщо якась із сторін договору змінить адресу доставки, і про нову адресу письмово 

не сповістить іншу сторону договору, внаслідок чого можливість доставки буде зірвана, строком 

доставки вважається день, коли відправник отримає лист з документами назад як недоставлений, тому 

що одержувач за місцем адреси не проживає та нова адреса невідома; те саме поширюється на 

випадок, якщо одержувач відмовиться лист отримати. 

7. Цей Договір виготовлено в електронному вигляді. Посередник погоджується з умовами цього 

договору та підтверджує це при натисканні на згоду в момент реєстрації до програми. 

 

Участь у Партнерській програмі передбачає прийняття цих умов та правил і набирає чинності з 

моменту реєстрації у програмі. 


