ДОГОВІР-ОФЕРТА ІНТЕРНЕТ МАГАЗИНУ ПОПУЛЯРНИХ ТОВАРІВ
«ONSHOP»
Публічний договір-оферта інтернет-магазину Onshop, сайт: http://magaz1.shop/
Цей договір визначає умови придбання товарів в інтернет-магазині
Onshop, який знаходиться на сайті за адресою в мережі Інтернет - http://magaz1.shop/
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:
1.1. ФОП Смолянський Олександр Грирорович, який діє на підставі Свідоцтва про
державної реєстрації фізичної особи підпріємця
(далі Продавець), публікує цей договір для інтернет-магазину
Onshop.
1.2. Цей договір є публічним договором-офертою (пропозицією) в
адреса як фізичних, так і юридичних осіб (далі Покупець) відповідно до
Цивільного кодексу України.
1.3. Справжня публічна оферта (далі Оферта) визначає всі суттєві
умови договору між Продавцем і Покупцем (далі Сторони).
1.4. Договір-оферта може бути акцептована (прийнята) будь-якою фізичною або
юридичною особою на території України, які мають намір
придбати товар, який реалізується ФОП Смолянський Олександр Грирорович через інтернетмагазин
Onshop, розташований на сайті http://magaz1.shop/
1.5. У разі прийняття умов цього договору Оферти, фізична або
юридична особа, яка провадить акцепт оферти, стає Покупцем.
1.6. Покупець беззастережно приймає всі умови, що містяться в Оферті в
цілому (тобто в повному обсязі і без винятків).
1.7. Договір-оферта, а також вся додаткова інформація про Товарах
опублікована на сайті http://magaz1.shop/
1.8. Інтернет-магазин Onshop, призначений для організації дистанційного
способу продажу Товарів через мережу Інтернет, а також для інформування Покупців
про товари і послуги ФОП Смолянський Олександр Грирорович.
1.9. Використання ресурсу інтернет-магазину Onshop для перегляду і вибору
товару, а також для оформлення замовлення є для Покупця безоплатним.
1.10. Весь контент - тексти, мультимедіа та документи, розміщені на
http://magaz1.shop/, є власністю ФОП Смолянський Олександр Грирорович.

Використання будь-якої інформації з сайту http://magaz1.shop/, в тому числі з метою
подальшого перепродажу товарів, переслідується за законом. публічне розміщення
товарів і матеріалів з сайту http://magaz1.shop/ в мережі Інтернет, друкованих виданнях,
засобах масової інформації, соціальних мережах без письмового дозволу ФОП
Смолянський Олександр Грирорович заборонено.
1.11. У своїй діяльності інтернет-магазин Onshop керується
положеннями Цивільного кодексу України, Законом
«Про захист прав споживачів».
1.12. Цей договір-оферта може бути змінений ФОП Смолянський Олександр Грирорович без будьякого спеціального повідомлення, нова редакція справжнього
договору-оферти набуває чинності з моменту її розміщення на сайті http://magaz1.shop/, якщо
інше не передбачено новою редакцією договору-оферти, і не поширюється на
правовідносини між Покупцем і інтернет-магазином, що виникли до набрання
нової редакції договору-оферти в силу. Чинна редакція договору-оферти завжди
наведено на інтернет-сторінці за адресою: http://magaz1.shop/
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ОФЕРТИ
2.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцеві, а Покупець
зобов'язується оплатити і прийняти замовлені в інтернет-магазині Onshop Товари.
2.2. Товаром в інтернет-магазині Onshop є:
2.2.1. Всі товари посилання на які йдуть зі сторінки за адресою: http://magaz1.shop/
2.2.2. Демонстрація відеофільмів і відеороликів в яких показаний товар.
2.3. Для візуальної демонстрації товарів в каталозі можуть бути використані
фотографії з інтернету.
2.4. Кожен Товар супроводжується текстовою інформацією про нього. покупець
має право звернутися в службу підтримки інтернет-магазину за адресою
kdemkina566@gmail.com за додатковою інформацією про зацікавив його Товарі. за
прохання Покупця менеджер інтернет-магазину зобов'язаний надати за допомогою
електронної пошти інформацію, необхідну і достатню, з точки зору
Покупця і Продавця, для прийняття Покупцем рішення про покупку Товару.
2.5. Товари захищені діючим законодавством і призначені для
особистого використання Покупцем.
3. МОМЕНТ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ОФЕРТИ
3.1. Цей договір укладається між Покупцем і Продавцем в момент

оформлення та оплати замовлення.
3.2. Покупець вважається прийняв акцепт оферти в момент оформлення та
оплати замовлення.
3.3. Покупець повідомляє про намір придбати Товар шляхом оформлення замовлення і
перерахування грошових коштів в рахунок оплати Товару на розрахунковий рахунок Продавця (в
випадку безготівкової оплати), або на рахунок Продавця.
3.4. У разі акцепту оферти Покупець беззастережно приймає всі умови
даного договору, і розглядається як особа, яка вступила з ФОП Смолянський Олександр
Грирорович в договірні відносини.
4. ТОВАР І ПОРЯДОК ПРИДБАННЯ ТОВАРУ
4.1. Ціна Товару в інтернет-магазині Onshop вказана в Українських гривнях за одиницю
Товару.
4.2. Зазначена в інтернет-магазині Onshop ціна Товару може бути змінена
Продавцем в односторонньому порядку, при цьому ціна на замовлений і оплачений
Покупцем Товар зміні не підлягає.
4.3. Загальна підсумкова сума замовлення, вказується в розділі «Кошик» в рядку «Сума
замовлення ».
4.4. Товар, представлений на Сайті, може мати незначні відмінності в
упаковці або в заявлених характеристиках, які не впливають на ключові властивості і
характеристики товару, про всі нюанси і зміни покупець повинен бути
сповіщений заздалегідь і бути з ними згоден до моменту здійснення оплати.
4.5. Покупець має право оформити замовлення на будь-який Товар, представлений в інтернетмагазинів Onshop. Винятки з цього правила зазначені в описі кожного товару в
випадку проведення акцій, зняття товару з продажу тощо
4.6. Продавець забезпечує наявність на своєму складі Товарів, представлених на
Сайті. Супроводжуючі Товар опису / характеристики не претендують на
вичерпну інформативність і можуть містити друкарські помилки. Для уточнення
інформації по Товару Покупець повинен звернутися в Службу підтримки клієнтів.
4.7. Замовлення Покупця оформлюється відповідно до процедур, зазначених на
Сайті в розділі «Кошик». Замовлення оформляється Покупцем в інтернет-магазині Onshop
самостійно.
4.8. При оформленні замовлення в інтернет-магазині Onshop Покупець зобов'язаний
надати про себе інформацію: прізвище, ім'я, номер телефону, реквізити для доставки.

4.9. Покупець несе повну відповідальність за надання невірних
відомостей, що спричинило за собою неможливість належного виконання Продавцем своїх
зобов'язань перед Покупцем.
4.10. Інтернет-магазин Onshop не редагує інформацію про Покупця.
4.11. Після оформлення і оплати замовлення на адресу електронної пошти Покупця
відправляється підтвердження про прийняття замовлення. Замовленням при цьому присвоюється
статус
«Обробка».
4.12. Очікувана дата передачі Замовлення повідомляється Покупцю менеджером,
обслуговуючим Замовлення, по електронній пошті або при контрольному дзвінку Покупцеві.
4.13. Дата передачі Товару може бути змінена Продавцем в односторонньому
порядку в разі наявності об'єктивних, на думку Продавця, причин.
5. ОПЛАТА ТОВАРУ
5.1. Покупець оплачує замовлення будь-яким способом, обраним в інтернет-магазині
Onshop.
5.2. Банківські карти VISA і MasterCard;
системи «Інтернет-банк», банкомати; термінали
миттєвої оплати.
5.3. Оплата замовлення здійснюється в Українських гривнях.
5.4. Товар поставляється Покупцеві за цінами, найменуванню та в кількості,
відповідним замовленням, оформленим і оплаченому Покупцем.
6. ДОСТАВКА ТОВАРУ
6.1. Територія доставки Товарів, представлених в інтернет-магазині Onshop,
обмежена межами України.
6.2. Доставка товарів здійснюється Новою поштою
на підставі 100% оплати товару по безготівковому розрахунку або при оплаті в відділенні.
6.3. Вартість доставки кожного Замовлення розраховується індивідуально, виходячи з
ваги Товару, регіону та способу доставки.
6.4. Затримки в доставці можливі зважаючи на непередбачені обставини,
що сталися не з вини Продавця.
6.5. Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження Товару переходить до
Покупцеві з моменту передачі йому Замовлення і проставлення Покупцем Замовлення підпису
в документах, що підтверджують доставку Замовлення. У разі недоставки Замовлення Продавець

відшкодовує Покупцеві вартість передплаченого Покупцем Замовлення і доставки в
повному обсязі після отримання від Служби доставки підтвердження втрати Замовлення.
6.6. Обов'язок Продавця передати товар Покупцю вважається виконаним в
момент передачі в Кур'єрську службу, в транспортну компанію або в відділення
поштового зв'язку. При отриманні Замовлення на терміналі транспортної компанії Покупець
після оплати доставленого Товару зобов'язаний оглянути доставлений Товар і зробити
його розтин в присутності працівників терміналу для перевірки Товару на відповідність
заявленій кількості, асортименту, комплектності Товару і цілісність упаковки. В
випадку наявності претензій до доставленому Товару (недовкладення, вкладення Товару
відмінного від зазначеного в опису відправлення, виробничий брак, інші претензії)
за вказівкою отримувача працівниками терміналу транспортної компанії складається
Акт про виявлені невідповідності. Якщо Одержувачем були заявлені претензії в
вищевказаному порядку, то Продавець вважається повністю і належним чином
виконав свій обов'язок щодо передачі Товару.
6.7. При прийнятті Замовлення від кур'єра, Покупець зобов'язаний оглянути доставлений
Товар і перевірити його на відповідність заявленій кількості, асортименту та
комплектності Товару, а також перевірити цілісність упаковки. У разі відсутності
претензій до доставленому Товару Покупець розписується в «Бланку замовлення». підпис
в постачальних документах свідчить про те, що претензій до Товару Покупець не
заявлено і Продавець повністю і належним чином виконав свій обов'язок по
передачі Товару. Час перебування кур'єра за адресою Покупця обмежена 15
хвилинами.
6.8. Користувач розуміє і погоджується з тим, що:
Здійснення доставки - окрема послуга, яка не є невід'ємною частиною
придбаного Покупцем Товару, виконання якої закінчується в момент
отримання Одержувачем Товару та / або здійснення платежу за нього. претензії до
якості придбаного Товару, що виникли після отримання Товару, розглядаються в
Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» та гарантійними
зобов'язаннями Продавця. У зв'язку з цим придбання Товару з доставкою не дає
Покупцеві право вимоги доставки придбаного Товару з метою гарантійного
обслуговування або заміни, не дає можливості здійснювати гарантійне обслуговування
або заміну Товару виїхавши до Покупця і не має на увазі можливість

повернення вартості доставки Товару у випадках, коли Покупець має право на повернення
грошей за Товар як такої, відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».
7. Права та обов'язки сторін.
7.1. Продавець зобов'язується:
7.1.1. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця і не надавати
доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених
Українським законодавством.
7.1.2. Надати Покупцеві можливість отримання безкоштовних консультацій
за адресами електронної пошти, зазначеним на головній сторінці сайту інтернет-магазину
Onshop за адресою http://magaz1.shop/
7.1.3. Продавець залишає за собою право змінювати цей договір в
односторонньому порядку до моменту його укладення.
7.1.4. Продавець залишає за собою право розширювати і скорочувати товарне
пропозиція на сайті, регулювати доступ до покупки будь-яких товарів, а також
призупиняти або припиняти продаж будь-яких товарів за своїм власним
розсуд.
7.2. Покупець зобов'язується:
7.2.1. До моменту укладення договору ознайомитися зі змістом договору
Оферти, умовами оплати та доставки, характеристиками Товару, на сайті інтернет магазина Onshop - http://magaz1.shop/
7.2.2. Надавати достовірну інформацію про себе (ім'я, прізвище, контактний
телефон, а так само детальну інформацію про адресу доставки).
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.
8.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві
внаслідок неналежного використання Товарів, придбаних в Інтернет-магазині
Onshop.
8.2. Продавець не несе відповідальності за зміст і функціонування
зовнішніх сайтів.
8.3. Продавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації,
наданої Покупцем при оформленні замовлення.
8.4. Продавець не несе відповідальності за доставку Товару, в разі, якщо
Покупцем вказано неправильну адресу доставки Товару.

8.5. Продавець не несе відповідальності, якщо очікування Покупця про
споживчі властивості Товару виявилися не виправдані.
8.6. Продавець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання
зобов'язань по доставці Товару, якщо вони є наслідком форс-мажорних
обставин.
8.7. Покупець, оформляючи Замовлення, несе відповідальність за достовірність інформації,
наданої інформації, а також підтверджує, що до умов цього
договору Пропоновані можливості ознайомлений і згоден.
8.8. Всі суперечки і розбіжності, що виникають при виконанні Сторонами
зобов'язань за цим договором, вирішуються шляхом переговорів. В разі
неможливості їх усунення, Сторони мають право звернутися за судовим захистом
своїх інтересів.
8.9. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання
цього договору Пропоновані можливості в порядку, передбаченому цим договором та
чинним законодавством України.
7. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРІВ ТА КОШТІВ.
7.1. Повернення Товару здійснюється відповідно Законом України «Про захист прав
споживачів ».
7.2. Повернення Товару належної якості:
7.2.1. Покупець має право відмовитися від замовленого Товару в будь-який час до його
отримання, а після отримання товару-протягом 7 днів, не рахуючи дня покупки. повернення
Товару належної якості можливий у випадку, якщо збережено його товарний вигляд,
споживчі властивості, а також документ, що підтверджує факт і умови покупки
зазначеного Товару.
7.2.2. При відмові Покупця від Товару. Продавець повертає йому
вартість повернутого Товару, за винятком витрат Продавця, пов'язаних з
доставкою повернутого Покупцем Товару, протягом 10 днів з дати надходження
повернутого Товару на склад Продавця разом з заповненим Покупцем заявою
на повернення.
7.2.3. Якщо на момент звернення Покупця аналогічний товар відсутній в
продажу у Продавця, Покупець має право відмовитися від виконання цього
Угоди і зажадати повернення сплаченої за вказаний Товар грошової суми.

Продавець зобов'язаний повернути сплачену за повернутий товар грошову суму протягом
10 днів з дня повернення Товару.
7.2.4. Не підлягають поверненню парфюмерно-косметичні товари, текстильні
товари (бавовняні, лляні, шовкові, вовняні та синтетичні тканини,
товари з нетканих матеріалів типу тканин-стрічки, тасьма, мереживо та інші), швейні
і трикотажні вироби, нормальне використання яких не передбачає наявність
інший одягу між ними і тілом, включаючи купальники, білизна, панчішно-шкарпеткові
вироби і т.п. (Відповідно до Переліку непродовольчих товарів належної
якості, що не підлягають поверненню або обміну на аналогічний товар інших розміру,
форми, габариту, фасону, забарвлення або комплектації, затвердженого Постановою
Уряду України).
7.3. Повернення Товару неналежної якості:
7.3.1. Під товаром неналежної якості мається на увазі товар, який
несправний і не може забезпечити виконання своїх функціональних якостей.
Отриманий Товар повинен відповідати опису на Сайті. відмінність елементів
дизайну або оформлення від заявленого на Сайті опису не є ознакою
неналежної якості.
7.3.2. Зовнішній вигляд і комплектність Товару, а також комплектність усього Замовлення
повинні бути перевірені Одержувачем в момент доставки Товару.
7.3.3. При доставці Товару Покупець ставить свій підпис в Бланку Замовлення в графі
(Замовник: «Замовлення прийнято, комплектність повна, претензій до кількості і зовнішньому
виду товару не маю ». Після отримання Замовлення претензії до зовнішніх дефектів товару, його
кількості, комплектності та товарного вигляду не приймаються.
7.3.4. Якщо Покупцеві був переданий Товар неналежної якості і воно не було
заздалегідь обумовлено Продавцем, Покупець має право.
7.3.5. Вимоги про повернення сплаченої за товар грошової суми підлягають
задоволенню протягом 10 днів з дня пред'явлення відповідної вимоги.
7.4. Повернення грошових коштів здійснюється за допомогою повернення вартості
сплаченого Товару в повному обсязі на банківську карту або поштовим переказом.
Спосіб повинен бути зазначений у відповідному полі заяви на повернення Товару.
7.5. Спосіб повернення грошових коштів обумовлюються Продавцем і Покупцем в
кожному випадку індивідуально.

8. Форс-мажорні обставини
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне
виконання зобов'язань за Договором на час дії непереборної сили. під
непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов
обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов'язань Сторонами по
цього Договору. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені та
т. п.), обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани,
найбільші страйки, епідемії і т. п.), заборонні заходи державних
органів. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій, і кожна з
Сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.
9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
9.1. Цей договір вступає в силу з моменту акцепту Покупцем даної
Оферти і закінчується при повному виконанні зобов'язань Сторонами.
10. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
10.1. Справжнім Покупець висловлює свою згоду на здійснення Продавцем
обробки (збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення,
зміна), використання, сортування, поширення (в тому числі передачу, включаючи
транскордонну), знеособлення, блокування, знищення своїх персональних
даних (прізвища, імені, по батькові, статі, дати народження, місця народження, фотографії,
даних документа, що посвідчує особу, адреси проживання (реєстрації), номера
телефону, e-mail, skype), банківських реквізитів з метою виконання зобов'язань по
цього договору.
10.2. Справжнє згоду дано на термін 10 (десять) років і може бути відкликана
Покупцем шляхом направлення на адресу Продавця письмової заяви
11. ДОДАТКОВІ УМОВИ
11.1. Продавець має право відправляти інформаційні, в тому числі рекламні
повідомлення, на електронну пошту і мобільний телефон Покупця з його згоди,
вираженого у вигляді вчинення ним дій, однозначно ідентифікують
цього абонента і дозволяють достовірно встановити його волевиявлення на отримання
повідомлення. Покупець має право відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації
без пояснення причин відмови шляхом інформування Продавця про відмову
шляхом направлення відповідної заяви на електронну адресу Продавця:

kdemkina566@gmail.com . Сервісні повідомлення, що інформують Покупця про замовлення і
етапах його обробки, відправляються автоматично і не можуть бути відхилені
Покупцем.
11.2. Продавець має право переуступати або яким-небудь іншим способом передавати
свої права і обов'язки, що випливають з його відносин з Покупцем, третім особам.
11.3. Інтернет-магазин Onshop і надаються сервіси можуть тимчасово
частково або повністю недоступні унаслідок проведення профілактичних або інших
робіт або з будь-яких інших причин технічного характеру. Технічна служба
Продавця має право періодично проводити необхідні профілактичні або
інші роботи з попереднім повідомленням Покупців або без такого.
11.4. До відносин між Користувачем / Покупцем і Продавцем застосовуються
положення України законодавства.
11.5. У разі виникнення питань і претензій з боку
Користувача / Покупця він повинен звернутися до Продавця по телефону або іншим
доступним способом. Все виникає суперечки сторони будуть намагатися вирішити шляхом
переговорів, при не досягненні угоди суперечка буде переданий на розгляд в
судовий орган відповідно до чинного законодавства України.
11.6. Визнання судом недійсності будь-якого положення цього
Угоди не тягне за собою недійсність інших положень.
12. Заключні положення
12.1. Сторони підтверджують, що текст Договору містить всі узгоджені
Сторонами умови, що відносяться до предмету Договору. Після укладення Договору всі
попередні переговори за ним, листування, попередні угоди по
питань, врегульованих Договором, втрачають юридичну силу.
12.2. Жодна із Сторін не має права передавати (поступатися, переводити) свої права і
обов'язки за Договором повністю або частково третім особам без письмового
згоди іншої Сторони, крім випадку, зазначеного в пункті 9.1.5. Договору.
13.РЕКВІЗІТИ ФОП Смолянський Олександр Грирорович:
Фізична особа підприємець Смолянський Олександр Грирорович
Код ЄДРПОУ 2705217996
Розрахунковий рахунок UA47 3808 0500 0000 0026 0076 7567 4
Банк АТ "Райфайзен Банк Аваль"

Одеса, вулиця Катерининська, 94
E-mail служби підтримки: kdemkina566@gmail.com

