УМОВИ
КОРИСТУВАННЯ
ВЕБ-САЙТОМ

Прийняття умов
Шановні відвідувачі сайту, перш ніж користуватися веб-сайтом www.eatrix.com.ua (надалі –
"Сайт"), будь ласка, уважно ознайомтесь з умовами користування сайтом (надалі – "Умови
Користування").
Використовуючи Сайт (зокрема, заходячи на нього, користуючись послугами, тощо) Ви
приймаєте умови, які складаються з:
1) Умов Користування веб-сайтом;
2) Політика конфіденційності сайту Eatrix (ознайомитися з умовами можете за посиланням:
https://eatrix.com.ua/docs/Privacypolicy.pdf)
Також, Ви погоджуєтесь з усіма юридичними наслідками прийняття цих Умов Користування та
Умов Конфіденційності. У випадку непогодження та/або неприйняття умов не використовуйте
Сайт. Ці Умови Користування однакові для всіх осіб, які використовують Сайт (зокрема,
заходячи на нього, користуючись послугами, тощо).

Право власності
ТОВ «ІТРІКС УКРАЇНА» (надалі – "Адміністрація") управляє та володієСайтом.
ТОВ «ІТРІКС УКРАЇНА» зареєстрована згідно з законодавством України.

Дозволи та обмеження
ТОВ «ІТРІКС УКРАЇНА» надає дозвіл на вільний перегляд Сайту, дозволяє друкувати,
завантажувати матеріали, представлені на Сайті, в особистих та некомерційних цілях (за
умови, що Ви приймаєте Умовами Користування та дотримуєтесь законодавства про авторські
та суміжні права.
Разом із тим, забороняється використання (копіювати, відтворювати, публікувати, пересилати,
передавати, тощо) матеріалів Сайту (зокрема, але не обмежуючись текстами, зображеннями,
аудіо та відеофайлами) у публічних або комерційних цілях без письмового дозволу ТОВ
«ІТРІКС УКРАЇНА». Забороняється використання матеріалів Сайту на інших веб-сайтах в
Інтернеті. Крім того, Ви гарантуєте не використовувати Сайт у незаконних, неетичних або
заборонених цими Умовами Користування цілях. Забороняється публікувати або передавати на
Сайт або з Сайту будь-які інформацію та матеріали заборонені законодавством України.
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Посилання
Адміністрація має право розміщувати на Сайті посилання на сайти третіх осіб. Разом з тим,
Адміністрація не несе відповідальності за наповнення таких сайтів та за посилання, які
містяться на них. Адміністрація залишає за собою право в односторонньому порядку
припинити дію будь-якого посилання або програми у будь-який час. Переходячи на сайти
інших компаній за посиланнями, наведеними на цьому Сайті, Ви робите це на власний ризик, та
Адміністрація не несе відповідальності за перехід на сайти третіх сторін. Іншим компаніям
дозволяється розміщувати посилання на сайт Eatrix лише за згодою Адміністрації.

Наповнення сайту
Адміністрація самостійно визначає порядок та строки оновлення інформації на сайті. Ви
приймаєте право Адміністрації на відмову від будь-яких зобов’язань з приводу підтримання
Сайту, програмного забезпечення на Сайті або будь-якого його застосування.

Інтелектуальна власність
Усі акторські та суміжні права на матеріали (тексти, макети, екскізи, бази даних, знаками для
товарів і послуг, тощо)належать Адміністрації та користування Сайтом не має трактуватись як
передача ліцензії або права на використання будь-якої торгової марки (знаку для товарів і
послуг), яка міститься на Сайті, без письмового дозволу Адміністрації або третьої сторони,
яка може володіти торговими марками (знаками для товарів і послуг), що відображаються на
цьому Сайті. Заборонено копіювати, здійснювати адаптації, переклади, зміни розташування,
модифікації та будь-які інші види використання цілого Сайту або будь-якої його частини.

Захист даних
Захист особистої інформації/персональних даних, порядок та мета використання
Адміністрація здійснює згідно Політики конфіденційності сайту Eatrix (ознайомитися можете
за посиланням: https://eatrix.com.ua/docs/Privacypolicy.pdf).

Зобов’язання
Незважаючи на будь-які суперечності на Сайті, Адміністрація за жодних обставин не нестиме
відповідальності за будь-які втрати прибутку, у тому числі непрямі, спеціальні, випадкові та
будь-які інші збитки, понесені у зв’язку або всупереч інформації на цьому Сайті, яка
використовується у будь-яких службах, що пропонуються засобами цього Сайту.

Замовлення
Адміністрація вчинятиме всі необхідні дії для виконання Замовлень. Разом з тим,
Адміністрація не нестиме жодної відповідальності за відсутній у певний період часу того чи
іншого товару. Адміністрація залишає за собою право припинити/призупинити надання послуг,
представлених на цьому Сайті, повністю та/або частково, у будь-який час без попереднього
повідомлення.
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Оновлення
Адміністрація має право у будь-який час здійснювати оновлення, коригування, змінення та
заміну цих Умов Користування. У разі внесення змін, Адміністрацією буде опубліковувати нову
версію, щоб Користувач мав змогу ознайомитись з нею. Звертаємо увагу, жодні зміни не
будуть застосовуватись до попередніх періодів та не впливатимуть наші принципи роботи.

Реклама
Адміністрація повідомляє, що не несе жодної відповідальності за будь-які рекламні
оголошення, що можуть відображатися на Сайті. Адміністрація не надає жодних гарантій та
заяв щодо будь-яких товарів третіх сторін, відображення яких відбувається на сайті.

Ліцензії на програмне забезпечення
Користувач не отримуєте жодних прав на програмне забезпечення, яке є власністю
Адміністрації.

Відмова від гарантій
У максимально дозволеному законодавством порядку, Адміністрація відмовляємося від усіх
передбачуваних гарантій стосовно інформації, послуг та матеріалів, що містяться на цьому
веб-сайті. Відвідуючи сайт, Ви погоджуєтесь, що користуєтесь ним на свій власний ризик.
Адміністрація не надає жодних гарантій або заяв стосовно точності або повноти матеріалів
цього Сайту, або матеріалів будь-яких інших веб-сайтів пов’язаних з цим Сайтом і не бере на
себе жодної відповідальності за будь-які недоліки, неточності або помилки у матеріалах
Сайту, за будь-яку шкоду будь-якого характеру завдану особі або її майну в результаті
Вашого доступу до цього Сайту або Вашого користування Сайтом, за будь-який
несанкціонований доступ до будь-якої особистої інформації, будь-які програмні помилки,
віруси, троянські програми або подібні програми та помилки, будь-які погрішності або
упущення у будь-яких матеріалах Сайту, або будь-яку втрату чи пошкодження Ваших даних під
час користування Сайтом. Ви безпосередньо підтверджуєте, що Адміністрація не несе
відповідальності за матеріали Сайту, будь-які протизаконні дії будь-яких третіх осіб і що Ви
повністю несете ризик завдання шкоди або збитків у зв’язку з зазначеним вище.

Компенсація
Ви погоджуєтеся максимально дотримуватись умов користування сайту та відшкодовувати
збитки (зокрема судові витрати) завдані протиправними діями.
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