Public Offer Agreement
In accordance with article 437 of the Civil Code of the Russian Federation, the present
document (hereinafter – the Rules) is the public offer, i.e. an offer to individuals (hereinafter –
the Customer) enter into a contract to purchase Services in accordance with its terms.
The proposal to conclude this public offer agreement is addressed to the company's Customers
by the individual entrepreneur Sharafiev Arthur Rafisovich (Taxpayer Identification
Number: 166021099190, registered address: 420081, Republic of Tatarstan, Kazan, Patrisa
Lumumbi Street, 49, office 5) (hereinafter – UMSCHOOL), which provides Sellers with an
Internet platform for placing their services. For more information about UMSCHOOL, please
visit THE web page at https://vk.com/umsch/.
TERMS AND DEFINITIONS
Website – a set of information, texts, graphic elements, design, images, photos, and video
materials and other results of intellectual activity, as well as computer programs contained in
an information system that provides access to such information on the Internet at a network
address https://rozumschool.com/. The Website may be available to a limited number of Users.
User — a natural person using the Website under the terms of this document. By creating an
account, the User must provide accurate and complete information and then keep it up-to-date
throughout the period of use of certain functions of the Website.
Services – use of the website, applications, and other products and services provided on the
Website on a free and commercial basis. Since some Services are provided using software
downloaded to a computer, phone, tablet, or other devices, the Customer agrees to the
automatic update of this SOFTWARE and that these Rules will apply to such updates.
UMSCHOOL is not a Service seller and is not a person authorized by the Seller to accept and
meet User’s requirements for Services of poor quality.
Internet Platform – UMSCHOOL website, located in the information and telecommunication
network – Internet at https://rozumschool.com/ and providing,
inter alia, functionality and technical capabilities through which the Customer can get
acquainted with the description of Services and place an Order for their purchase.

Order – is a set of actions, committed by the Customer through the use of the functionality
and technical capabilities of the Internet platform and expressed in the choice of purchased
Services, confirmation of consent to their Purchase and payment of the cost of the Services
offered by the online store.
Seller — sole proprietor or entity that provides the activity of the provision of the information
services to consumers using a remote method and offers the User to conclude an agreement for
the provision of Services.
Invoice – is a document that, depending on the payment method chosen by the Customer, can
be issued by the Internet platform based on the Customer’s Order, and used for payment by the
Customer of the cost of the corresponding Services. The invoice contains, at a minimum, the
name of the Services, their quantity, price, and, if applicable, additional terms and conditions
for the purchase of Services.
The definitions specified in this section apply, among other things, to words and phrases used
in these Rules in the plural.
1.1.
1.2.
1. General conditions
These Rules represent a mixed treaty under which, depending on the content of the Relevant
customer Order, UMSCHOOL undertakes to provide the Customer with the opportunity to
receive Services provided by the Seller.
The specific name, quantity, and cost of the Services purchased by the Customer are specified
in the Customer’s Order placed on the Internet platform. The applicability of the relevant
terms of these Rules to the Customer's purchase of Services is determined in such Order by
indicating that the purchased Service is a right to use the intellectual property provided by the
Seller.
In the event that the payment method chosen by the Customer provides for the Invoice to be
presented to the Customer, the Invoice may establish additional conditions for the Customer to
acquire the Service. In the event

of a conflict with the terms of the Account, the terms of the Account shall prevail.
The website provides the User with a free opportunity to search for information about
Services, review the Sellers’ product offers, get product offers and information that are
relevant to the User's interests (including search results), as well as other functionality that is
clearly available to the User.
On the Website, Users can access a database, which is an information and reference system
containing information about products/services intended for potential buyers/consumers of
Services. The product information provided on the Service is based on information provided
by sellers.
2. Subject and duration of the Regulations
•

2.1. These Terms and conditions regulate the provision of consulting services and the
operation of the Website, as well as the relationship between the Customer, the Seller,
and UMSCHOOL.

•

2.2. The rules shall enter into force from the moment the Order is completed and are
valid until the parties fulfill their commitments.

•

2.3. The expiration of the Rules does not release the parties from liability for its
violation, including copyright infringement.

3. Acceptance of the offer
•

3.1. The Customer's full and unconditional acceptance of the public offer, of which
these Rules are a part, is made by paying for Services in accordance with the terms of
the order, which is simultaneously considered as an expression of the Customer’s
intention to purchase Services.

•

3.2. From the moment the Customer accepts the offer, the contract for the purchase of
paid Services is considered to be concluded by the Customer.

4. Order placement
4.1. To purchase Services on the Internet platform, the Customer makes an Order for the
purchase of Services using the appropriate functionality provided by the Internet platform
interface.
4.2. When placing an order, the Customer provides UMSCHOOL with the following
information:
Customer’s first and last name;
phone number;
e-mail address of the Customer;
link to the Customer’s page in the “Vkontakte” social network;
(https://vk.com/)
The Customer is fully responsible for providing incorrect information that resulted in the
inability of UMSCHOOL to properly fulfill its commitments to the Customer in accordance
with these Rules.
5. WebsiteTerms
•

5.1. The User uses the Website at their own risk. Services are provided "as they are".
UMSCHOOL does not guarantee that the Website meets the goals and requirements of
the User that access to the Website will be provided continuously, quickly, reliably and
without errors.

•

5.2. To use the Website, the following technical requirements must be met:

For computers running Microsoft Windows systems:

•

Processor 2.4 GHz Intel Pentium, Celeron, Core 2 Duo or higher performance (or
similar) for Microsoft Windows 10 (32/64-bit versions).

•

2.0 GB of RAM, at least 10 GB of free space on the system disk.

•

Browser: Google Chrome version 58.0 or higher, Microsoft Internet Explorer 11 or
higher; Mozilla Firefox 56 or higher.

•

Ports 1935, 443, and 80 must be opened.

•

Internet connection speed of at least 1024 Kbit / s
For computers running the Mac OS operating system:

•

Intel Core Duo processor 1.83 GHz or higher.

•

MAC OS X v10.4, 10.5, 10.6 (Intel) or higher.

•

1 GB RAM (2 GB recommended).

•

Browser: Apple Safari 10 or higher; Mozilla Firefox 9 or higher; Google
Chrome 58 or higher.
Regardless of the OS type:
The latest version of Adobe Flash Player for all users.

Support for the HTML5

standard on the User's device.

In case of non-compliance with technical requirements, UMSCHOOL does not guarantee and
is not responsible that the Customer will be able to receive services on the Website.

5.3. When using the Website, the User is prohibited:
5.3.1. Copy and / or distribute any information obtained on the Website, except
cases where such a function is directly provided on the Website and is fixed in the terms of use
of the corresponding Website Services;
5.3.2. 5.3.3. 5.3.4.
5.3.5.
5.3.6. 5.3.7.
5.3.8.
Use the information obtained on the Website for commercial activities, profit-making, or for
use in a manner contrary to the law;
Copy or otherwise use the software part of the Website, as well as its design;
Post any personal data of third parties on the Website without their consent, including home
addresses, phone numbers, passport data, and email addresses;
Place commercial advertising, commercial offers, promotional information and any other
information on the Website, except for cases when the placement of such information is agreed
with the Administrator;
Change in any way the software part of the Website, perform actions aimed at changing the
functioning and performance of the Website;
Use abusive words and expressions when using the Website's chat and interactive voice
communication; offend and otherwise violate the rights and freedoms of other Website users,
third parties, and groups of individuals;
Transfer and grant access to the User's account on the Website to third parties.
6. Intellectual property
•

6.1. By using the Website's Services, the Customer acknowledges and agrees that all
Website content and the structure of the Website's content are protected by copyright,
trademark rights, and other intellectual property rights. The Customer agrees that these

rights are valid and protected in all forms, on all media and in relation to all
technologies, whether currently existing or developed or created subsequently.

•

6.2. As a result of using the Website's Services, the Customer does not transfer any
rights to any content of the Website, including audio-visual works,

class summaries, images, literary works, educational and methodological
materials, and trademarks.
6.3. The Customer is prohibited from copying, modifying, changing, deleting,
supplementing, publishing, transferring objects of exclusive and personal non-property rights
contained on the Website, creating derivative works, manufacturing or selling products based
on them, reproducing, displaying or otherwise exploiting or using such rights without the
express permission of their owners.
7. Refund
7.1. A full or partial refund of the money paid by the Customer is made in the following cases:
7.1.1. In case of poor quality of Services provided through the Website, if the Customer made
a claim and such claim was satisfied by the Seller;
7.1.2. When making an erroneous payment, if the User sent a notification about
making an erroneous payment and the funds were transferred to the
Merchant's settlement account;
7.1.3. In other cases, stipulated by the terms of use of the Site or the legislation
of the Russian Federation.
7.2. For a refund, the Customer must send UMSCHOOL a notice of refusal
from the Services. The notification must be in written form and contain the User's full name,
the name of the Services, and the request for a refund. Address for sending the notification –
rozumschool2020@gmail.com In this case, the Customer agrees that the content of the claim

and the information received during the review of the claim may be accessed by UMSCHOOL
on the terms of the Privacy Policy and transferred to the Seller to resolve the claim.
•

7.3. Refunds are made within fourteen business days in the same way and using the
same payment details as the payment was made by the Customer.

•

7.4. Cash refunds are not allowed.

•

7.5. The refund is not allowed after the fact of rendering (see para 8.4. of these Rules)
of the Service even if the Customer did not use the Service.

•

7.6. No refund is allowed if the Customer violates these Rules.

•

7.7. The Seller may refuse to provide the Information service without
explaning the reasons including a full refund.

8. Other conditions
•

8.1. Only one natural person can receive Services on the Website. The Customer can
purchase Services for their own use or for a third party. Simultaneous receipt of
Services from one Customer account on the Website by several people will be regarded
as a violation of intellectual property and will result in the blocking of the Customer’s
account, without the possibility of restoring access.

•

8.2. For violation of the terms of the Rules, UMSCHOOL reserves the right to block
the Customer’s access to the Website without notifying the Customer, for the duration
of proceedings or elimination of violations. For violation of intellectual property,
UMSCHOOL reserves the right to permanently block the Customer’s access to the
Website.

•

8.3. Software and hardware errors, both on the Website’s side and on the User’s side,
which led to the User’s inability to access any of the Website’s Services, are the reasons
of force majeure and release UMSCHOOL from liability for non-performance of
commitments.

•

8.4. The fact of providing Services in full and in accordance with the terms of these
Rules is the Website’s transfer to the Customer of the access to the possibility of
receiving Services from the Seller. The Services are considered to be rendered by the
Seller since the Customer’s opportunity to receive Services through the opening access
to the Order of the Service during the corresponding period of access to the internal
accounting system of the Website.

•

8.5. Access to all services on the Website is limited to June 20, 2020. Starting from this
date, access to the Services on the Website will be closed without notifying the
Customer.

•

8.6. The User undertakes to protect UMSCHOOL from claims of third parties, to
release from liability, and to reimburse expenses and damages, including legal costs,
related to: a) its use or attempt to use the Services in violation of these Terms; b) its
violation of the law or the rights of third parties; or
C) the user's Materials, including any claims regarding the assignment of
intellectual property or violation of other property rights.

•

8.7. UMSCHOOL has the right to assign or otherwise transfer its rights and
commitments arising from its relationship with the Customer to third parties, provided
that the rights and interests of the Customer are
respected.

•

8.8. The Customer guarantees that at the time of purchasing the Services, he /
she has full legal capacity and the necessary powers to purchase the Services.

8.9. UMSCHOOL undertakes to ensure the confidentiality of the Customer’s personal data in
accordance with the legislation of the Russian Federation
in the field of personal data. UMSCHOOL undertakes not to divulge the information having
received from the Customer except for providing UMSCHOOL information in accordance
with the requirements of current legislation as well as rights holders (producers) and agents
and third parties acting under contract with UMSCHOOL, to fulfill obligations to the
Customer. UMSCHOOL is not responsible for the disclosure of information provided by the
Customer on the pages of the Internet platform in a publicly available form.
8.10. Russian law applies to the relationship between UMSCHOOL and the Customer. All
disputes are resolved in the claim procedure. If it is not possible to settle disputes in the claim
procedure within 30 calendar days from the moment of their occurrence, UMSCHOOL and /
or the Customer has the right to apply to the court at the location of UMSCHOOL.
8.11. The court’s recognition of any provision of the Rules as invalid or unenforceable does
not invalidate other provisions of the Agreement.
8.12. "Homework" and any other means of checking knowledge on the topic (hereinafterwritten work), which was set out in the framework of the Service, are checked within three
working days after the date of the last online class in the framework of the Service. If the
Service does not include online classes, the deadline for checking Written works is three
working days from the end of the Service. After the deadline for checking Written works, the
works are not checked, even if the Customer purchased the Service after it was actually
rendered (the Service period has ended, and / or all online classes have been conducted).
8.13. UMSCHOOL has the right to make changes to these Rules at any time, as well as to the
description of Services, including their price, without notifying the User. In this case, any
changes are applied exclusively to Orders placed and paid for by the Customer only after the
UMSCHOOL has made these changes, and do not affect Orders placed and paid for before the
specified time.

8.14. Continued use of the Website by the User or Customers means acceptance of the Rules.
The User or Customer is personally responsible for checking these Rules for changes to them.
8.15. Inaction on the part of UMSCHOOL in case of violation by any of the Users of the
provisions of this document does not deprive UMSCHOOL of the right to take appropriate
actions later in order to protect its interests and protect intellectual rights to the Website
materials protected in accordance with the legislation.
9.
Limitation of liability and disclaimer of warranties
The Services and all related materials are provided "as is", without express or implied
warranties. UMSCHOOL does not provide any warranties, including those of merchantability,
fitness for a particular purpose, or non-infringement of the rights of third parties, or warranties
arising from business relationships or business practices. In addition, UMSCHOOL disclaims
any liability related to the User’s and the Customer’s access to the Services and related
materials, as well as their use. The Customer agrees that he / she accesses the Services and
related materials and uses them at his / her own risk.
To the maximum extent permitted by law, UMSCHOOL is not liable for indirect, incidental,
actual, consequential or punitive damages, direct or indirect loss of profit or revenue, loss of
data, performance, goodwill or other intangible assets related to a) the User’s or the
Customer’s access to and use of the services or the inability to access or use them; b) materials
or conduct, including dishonorable, offensive or illegal, of any third party other than the
relevant UMSKUL party.
The User or Customer agrees that the disclaimer of warranties and limitation of liability set out
in these terms of use reflect the reasonable and fair distribution of UMSCHOOL’s risks and are
a prerequisite for providing UMSCHOOL services for an affordable fee.
February 20, 2020

Публічна оферта
Відповідно до статті 437 Цивільного Кодексу Російської Федерації цей документ (далі –
Правила) є публічною офертою, тобто пропозицією фізичним особам (далі - Клієнти)
укласти договір про придбання Послуг на передбачених в ньому умовах.
Пропозиція укласти цей договір оферти адресується Клієнтам компанії індивідуальний
підприємець Шарафиев Артур Рафисович (ІПН: 166021099190, юридична адреса:
420081, республіка Татарстан, місто Казань, вулиця Патриса Лумумбы, будинок 49, офіс
5) (далі - УМСКУЛ), що надає Продавцям Інтернет-майданчик для розміщення своїх
послуг.
Терміни та визначення
Сайт - сукупність інформації, текстів, графічних елементів, дизайну, зображень, фото-,
відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також програм для
ЕОМ, що містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої
інформації в мережі Інтернет за мережевою адресою https://rozumschool.com/. Сайт
може бути доступний для обмеженої кількості користувачів.
Користувач - фізична особа, що використовує Сайт на умовах цього документа.
Створюючи акаунт, Користувач повинен надати точну і повну інформацію, а потім
підтримувати її в актуальному стані протягом всього терміну використання певних
функцій Сайту.
Послуги - використання веб-сайту, додатків, а також інших продуктів і послуг, що
надаються на Сайті на безкоштовній і комерційній основі. Оскільки деякі Послуги
надаються за допомогою програмного забезпечення, що завантажується на комп'ютер,
телефон, планшет або інші пристрої, Клієнт погоджується з автоматичним оновленням
цього ПО і з тим, що дані Правила будуть поширюватися на такі оновлення. УМСКУЛ
не є продавцем Послуг і особою, уповноваженою Продавцем на прийняття і
задоволення вимог користувачів щодо Послуг неналежної якості.
Інтернет-майданчик - Сайт УМСКУЛ, розташований в інформаційнотелекомунікаційній мережі "Інтернет" за адресою https://rozumschool.com/ і передбачає,

крім іншого, функціонал і технічні можливості, за допомогою яких Клієнт може
знайомитися з описом Послуг і розміщувати Замовлення на їх придбання.
Замовлення - сукупність дій Клієнта, що здійснюються за допомогою використання
функціоналу та технічних можливостей Інтернет-майданчика і

виражаються у виборі придбаних Послуг, підтвердження згоди на їх придбання та
оплату вартості Послуг пропонованим, Інтернет-магазином, способом.
Продавець - індивідуальний підприємець або юридична особа, які здійснюють
діяльність з надання інформаційних послуг споживачам з використанням дистанційного
способу і пропонує Користувачеві укласти договір надання Послуги (Послуг).
Рахунок - документ, який, в залежності від обраного Клієнтом способу оплати, може
виставлятися Інтернет-площадку на підставі Замовлення Клієнта, і використовуватися
для оплати Клієнтом вартості відповідних Послуг. Рахунок містить, як мінімум,
найменування Послуг, їх кількість, ціну і, у разі необхідності, додаткові умови
придбання Послуг.
Визначення, зазначені в цьому розділі, можуть бути застосовані, в тому числі, і щодо
слів і словосполучень, вжитих в цих Правилах у множині.
1. Загальні умови
1.1. Справжні Правила представляють собою змішаний договір, за яким в залежності від
вмісту відповідного Замовлення Клієнта, УМСКУЛ зобов'язується надати Клієнту
можливість для отримання Послуг, що надаються Продавцем.
1.2. Конкретне найменування, кількість і вартість придбаних Клієнтом Послуг
вказуються в замовленні клієнта, що розміщується на Інтернет- майданчику.
Застосування відповідних умов цих Правил до придбання Клієнтом Послуг визначається
в такому замовленні шляхом вказівки на те, що куплена Послуга є правом
використання інтелектуальної власності, що надається Продавцем.
1.3. У разі, якщо обраний Клієнтом спосіб оплати передбачає виставлення Клієнту
Рахунку, зазначеним Рахунком можуть встановлюватися додаткові умови придбання

Клієнтом Послуг. У разі суперечності умов, зазначених в Рахунку, умовам,
передбаченим цими Правилами, переважну силу мають умови Рахунки.
1.4. Сайт надає Користувачеві безкоштовну можливість пошуку інформації про Послуги,
ознайомлення з товарними пропозиціями Продавців, можливість отримання (в т. ч. за
результатами пошуку) релевантних інтересам Користувача товарних пропозицій та
інформації, а також інші функціональні можливості, які доступні Користувачеві.
1.5. На Сайті Користувачам доступна база даних, яка являє собою інформаційнодовідкову систему, яка містить інформацію про товари / послуги, призначені для
потенційних покупців / споживачів Послуг.
Інформація про товари, представлена на сервісі, заснована на інформації, наданій
продавцями.
2. Предмет і термін дії Правил
2.1. Справжні Правила регламентують умови надання консультаційних послуг та
функціонування Сайту, а також відносин між Клієнтом, Продавцем і УМСКУЛ.
2.2. Правила вступають в силу з моменту виконання Замовлення і діють до моменту
виконання сторонами своїх зобов'язань.
2.3. Закінчення терміну дії Правил не звільняє сторони від
відповідальності за його порушення, в тому числі, за порушення
авторських прав.
3. Акцепт оферти
3.1. Повний і беззастережний акцепт Клієнтом публічної оферти, частиною якої є
справжні Правила, здійснюється шляхом оплати Послуг відповідно до умов
оформленого Замовлення, що одночасно вважається бажанням Клієнта придбати
Послуги.
3.2. З моменту акцепту Клієнтом оферти, договір на придбання оплачених Послуг
вважається укладеним Клієнтом.
4. Оформлення Замовлень
4.1. Для придбання Послуг на Інтернет-майданчику Клієнт здійснює оформлення
Замовлення на придбання Послуг, використовуючи відповідні функціональні

можливості, передбачені інтерфейсом Інтернет-майданчика. 4.2. При оформленні
замовлення Клієнт надає УМСКУЛ наступну інформацію:
• Прізвище та ім'я Клієнта;
• контактний телефон;
• адреса електронної пошти Клієнта;
• посилання на сторінку Клієнта в соціальних мережах
Клієнт несе повну відповідальність за надання неправдивих відомостей, що спричинило
за собою неможливість належного виконання УМСКУЛ своїх зобов'язань перед
Клієнтом відповідно до цих Правил.
5. Загальні умови використання Сайту
5.1. Користувач використовує Сайт на свій ризик. Послуги надаються «як є». УМСКУЛ
не гарантує, що Сайт відповідає цілям і вимогам Користувача, що доступ до Сайту буде
надаватися безперервно, швидко, надійно і без помилок.
5.2. Для використання Сайту повинні бути дотримані наступні технічні вимоги:
Для комп'ютерів під управлінням операційних систем Windows:
• Процесор 2,4 ГГц Intel® Pentium®, Celeron®, Core2 Duo або більш продуктивний (або
аналогічний) для Microsoft® Windows® 10 (32/64- розрядні версії).
• 2,0 Гб ОЗУ, не менше 10 Гб вільного місця на системному диску.
• Браузер: Google Chrome версії 58.0 або вище, Microsoft Internet Explorer 11 або вище;
Mozilla Firefox 56 або вище.
• Порти 1935 443 і 80 повинні бути відкриті.
• Швидкість інтернет-з'єднання не менше 1024 Кбіт / с
Для комп'ютерів під управлінням операційної системи macOS:
• Процесор Intel CoreTM Duo 1,83 ГГц або більш продуктивний. • ОС Mac OS X v10.4,
10.5, 10.6 (Intel) або вище.
• ОЗУ 1 ГБ (рекомендується 2 ГБ).
• Браузер: Apple Safari 10 або вище; Mozilla Firefox 9 або вище; Google Chrome 58 або
вище.

Незалежно від типу ОС:
Остання версія Adobe® Flash® Player для всіх користувачів. Підтримка стандарту
HTML5 на пристрої Користувача.
При недотриманні технічних вимог, УМСКУЛ не гарантує і не несе відповідальностті,
що Клієнт зможе отримувати послуги на Сайті.
5.3. При використанні Сайту Користувачеві забороняється:
5.3.1. Копіювати і / або поширювати будь-яку інформацію, отриману на Сайті, крім
випадків, коли така функція прямо передбачена на Сайті і закріплена в умовах
використання відповідного Послуг Сайту;
5.3.2. Використовувати інформацію, отриману на Сайті, для здійснення комерційної
діяльності, отримання прибутку або для використання такого, що суперечить закону
способом;
5.3.3. Копіювати або іншим способом використовувати програмну частину Сайту, а
також його дизайн;
5.3.4. Розміщувати на Сайті будь-які персональні дані третіх осіб без їх згоди, в тому
числі домашні адреси, телефони, паспортні дані, адреси
електронної пошти;
5.3.5. Розміщувати на Сайті комерційну рекламу, комерційні пропозиції, агітаційну
інформацію і будь-яку іншу інформацію крім випадків, коли розміщення такої
інформації погоджено з Адміністратором;
5.3.6. Змінювати яким би то не було способом програмну частину Сайту, здійснювати
дії, спрямовані на зміну функціонування і працездатності Сайту; 5.3.7. Вживати лайливі
слова і вирази при використанні чату Сайту і інтерактивного голосового спілкування;
ображати і іншим чином порушувати права і свободи інших користувачів Сайту, третіх
осіб, а також груп осіб;
5.3.8.Передавати і надавати доступ до аккаунту Користувача на Сайті третім особам.
6. Інтелектуальна власність
6.1. Використовуючи Послуги Сайту, Клієнт визнає і погоджується з тим, що весь вміст
сайту і структура вмісту Сайту захищені авторським правом, правом на товарний знак і

іншими правами на результати інтелектуальної діяльності. Клієнт погоджується з тим,
що зазначені права є дійсними і охороняються у всіх формах, на всіх носіях і по
відношенню до всіх технологій, як існуючих в даний час, так і розроблених або
створених згодом. 6.2. В результаті використання Послуг Сайту до Клієнта не
переходять ніякі права на будь-який вміст Сайту, включаючи аудіовізуальні твори,
конспекти занять, зображення, літературні твори, навчальні та методичні матеріали,
товарні знаки.
6.3. Клієнту забороняється копіювати, модифікувати, змінювати, видаляти,
доповнювати, публікувати, передавати вміст на Сайті і об'єкти виняткових і особистих
немайнових прав, створювати похідні роботи, виготовляти або продавати продукти на їх
основі, відтворювати, відображати або будь-яким іншим чином експлуатувати або
використовувати такі права без прямого дозволу їх власників.
7. Повернення грошових коштів
7.1. Повне або часткове повернення сплачених Клієнтом грошових коштів проводиться в
наступних випадках:
7.1.1. При неякісному наданні Послуг за допомогою Сайту, якщо Клієнт пред'явив
претензію і така претензія була задоволена Продавцем;
7.1.2. При здійсненні помилкового платежу, якщо Користувач направив повідомлення
про здійснення помилкового платежу і кошти надійшли на розрахунковий рахунок
Продавця;
7.1.3. В інших випадках, передбачених умовами використання Сайту або законодавством
Російської федерації.
7.2. Для повернення грошових коштів Клієнту необхідно направити УМСКУЛ
повідомлення про відмову від отримання Послуг. Повідомлення має бути письмовим і
містити ПІБ Користувача, назву Послуг і вимогу про повернення грошових коштів.
Адреса для надсилання повідомлень – rozumschool2020@gmail.com При цьому Клієнт
висловлює згоду з тим, що зміст претензії і отримана в ході розгляду претензії
інформація може

бути доступна УМСКУЛ на умовах Політики Конфіденційності і передана Продавцю
для вирішення цієї претензії.
7.3. Повернення грошових коштів здійснюється протягом чотирнадцяти робочих днів
тим же способом і з тих самих реквізитів, за якими Клієнтом була здійснена оплата.
7.4. Повернення готівковими коштами не допускається.
7.5. Повернення не допускається, після факту надання (див. П. 8.4. Цих Правил)
Послуги, навіть якщо Клієнт не скористався Послугою.
7.6. Повернення не допускається, в разі порушення Клієнтом цих Правил. 7.7.
Продавець може відмовити в наданні Інформаційної послуги без пояснення причини з
урахуванням повного повернення грошових коштів.
8. Інші умови
8.1. Отримувати Послуги на сайті може тільки одна фізична особа. Клієнт може
придбати Послуги як для власного користування, так і для третьої особи. Одночасне
отримання Послуг з одного аккаунта Клієнта на Сайті декількома людьми буде
розцінюватися, як порушення інтелектуальної власності, і спричинить за собою
блокування облікового запису Клієнта, без можливості відновлення доступу.
8.2. За порушення умов Правил УМСКУЛ залишає за собою можливість блокування
доступу Клієнта до Сайту без повідомлення Клієнта, на час розглядів або усунення
порушень. За факт порушення інтелектуальної власності УМСКУЛ залишає за собою
право безстроково заблокувати доступ Клієнта до Сайту.
8.3. Програмно-апаратні помилки, як на стороні Сайту, так і на стороні Користувача, що
призвели до неможливості отримання Користувачем доступу до будь-яких Сервісів
Сайту, є обставинами непереборної сили і звільняють УМСКУЛ від відповідальності за
невиконання зобов'язань.
8.4. Фактом надання Послуг в повному обсязі і відповідно до умов цих Правил є
передача Сайтом Клієнту доступу до можливості отримання Послуги від Продавця.
Послуги вважаються наданими Продавцем з моменту забезпечення можливості
отримання Клієнтом Послуги за допомогою відкриття доступу до Замовлення послуги
на відповідний термін дії доступу у внутрішній обліковій системі Сайту.

8.5. Термін доступу до всіх Послуг на сайті обмежуються 20 червня 2020 року.
Починаючи з цієї дати доступ до Послуг на Сайті буде закритий без повідомлення
Клієнта.
8.6. Користувач зобов'язується захищати УМСКУЛ від претензій третіх сторін, звільняти
від відповідальності, а також відшкодовувати витрати та збитки, в тому числі судові
витрати, пов'язані: а) з його використанням або спробою використання Послуг з
порушенням цих Умов; б) з порушенням закону або прав третіх осіб з його боку; або в) з
Матеріалами користувача, в
тому числі з будь-якими претензіями щодо присвоєння інтелектуальної власності або
порушення інших майнових прав.
8.7. УМСКУЛ вправі переуступати або іншим способом передавати свої права та
обов'язки, що випливають з його відносин з Клієнтом, третім особам за умови
дотримання прав і інтересів Клієнта.
8.8. Клієнт гарантує, що на момент придбання Послуг володіє повною дієздатністю і
необхідними для придбання Послуг повноваженнями.
8.9. УМСКУЛ зобов'язується забезпечувати конфіденційність персональних даних
Клієнта відповідно до законодавства Російської Федерації в області персональних даних.
УМСКУЛ зобов'язується не розголошувати отриману від Клієнта інформацію за
винятком надання УМСКУЛ інформації
відповідно до вимог чинного законодавства, а також правовласникам (виробникам),
агентам і третім особам, що діють на підставі договору з УМСКУЛ, для виконання
зобов'язань перед Клієнтом. УМСКУЛ не несе відповідальності за розголошення
відомостей, наданих Клієнтом на сторінках Інтернет-майданчики в загальнодоступній
формі.
8.10. До відносин УМСКУЛ і Клієнта застосовується право російської Федерації. Всі
розбіжності вирішуються в претензійному порядку. У разі неможливості врегулювання
розбіжностей в претензійному порядку протягом 30 календарних днів з моменту їх
виникнення, УМСКУЛ і / або Клієнт має право звернутися до суду за місцем
знаходження УМСКУЛ.
8.11. Визнання судом будь-якого положення Правил недійсним або не підлягає
примусовому виконанню не тягне недійсності інших положень Угоди.
8.12. «Домашні завдання» і будь-які інші способи перевірки знань з теми (далі -

Письмові роботи), яка була викладена в рамках надання Послуги, перевіряються
протягом трьох робочих днів після дати останнього онлайн- заняття в рамках надання
Послуги. У разі, якщо Послуга не включає в себе проведення онлайн-занять, то термін
перевірки Письмових робіт становить троє робочих діб з моменту закінчення надання
Послуги. По закінченню терміну перевірки Письмових робіт, роботи не перевіряються,
навіть в тому випадку, якщо Клієнт придбав Послугу після її фактичного надання
(закінчився термін надання Послуги та / або були проведені всі онлайн- заняття).
8.13. УМСКУЛ в праві в будь-який час вносити зміни до чинних Правил, а також в опис
Послуг, включаючи їх ціну, без повідомлення Користувача. При цьому будь-які зміни
застосовуються виключно до Замовлень, розміщених і оплачуваних Клієнтом виключно
після внесення УМСКУЛ зазначених змін, і не зачіпають Замовлення, розміщені і
сплачені до вказаного моменту.
8.14. Продовження використання Сайту Користувачем або Клієнтів означає прийняття
Правил. Користувач або Клієнт несе персональну відповідальність за перевірку цих
Правил на наявність змін в них.
8.15. Бездіяльність з боку УМСКУЛ в разі порушення будь-ким з користувачів положень
цього документа не позбавляє УМСКУЛ права зробити пізніше відповідні дії на захист
своїх інтересів і захист
інтелектуальних прав які охороняються відповідно до законодавства матеріалів Сайту.
9. Обмеження відповідальності і відмова від гарантій
Послуги і всі пов'язані матеріали надаються "як є", без гарантій. УМСКУЛ не надає
жодних гарантій, в тому числі комерційної придатності, придатності для певних цілей і
не порушення прав третіх осіб, а також гарантій, що випливають з ділових відносин або
звичаїв ділового обороту. Крім того, УМСКУЛ відмовляється від відповідальності,
пов'язаної з доступом користувача і клієнта до послуг і пов'язаних матеріалами, а також
з їх використанням. Клієнт погоджується з тим, що здійснює доступ до послуг і
пов'язаних матеріалами і використовує їх на власний ризик.
У максимально дозволеної законом міри УМСКУЛ не несе відповідальності за непрямі,
побічні, фактичні, непрямі або штрафні збитки, прямо або побічно упущену вигоду або
неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей, гудвілу або інших
нематеріальних цінностей, пов'язаних а) з доступом користувача або клієнта до послуг і

їх використанням або неможливістю такого доступу або використання; б) з матеріалами
або поведінкою, в тому числі ганебним, образливим або незаконним, будь-якої третьої
сторони, крім відповідних боку УМСКУЛ.
Користувач або клієнт погоджується, що відмова від гарантій і обмеження
відповідальності, викладені в даних умовах використання, відображають розумний і
справедливий розподіл ризиків УМСКУЛ, а також є необхідною умовою для надання
послуг УМСКУЛ за доступну плату.
20 лютого 2020 року

Публичная оферта
В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации настоящий
документ (далее – Правила) являются публичной офертой, то есть предложением
физическим лицам (далее
– Клиенты) заключить договор о приобретении Услуг на предусмотренных в нём
условиях.
Предложение заключить настоящий договор оферты адресуется Клиентам компании
индивидуальный предприниматель Шарафиев Артур Рафисович (ИНН: 166021099190,
юридический адрес: 420081, республика Татарстан, город Казань, улица Патриса
Лумумбы, дом 49, кв 5) (далее - УМСКУЛ), предоставляющая Продавцам Интернетплощадку для размещения своих услуг.
Термины и определения
Сайт – совокупность информации, текстов, графических элементов, дизайна,
изображений, фото-, видеоматериалов и иных результатов интеллектуальной
деятельности, а также программ для ЭВМ, содержащихся в информационной системе,
обеспечивающей доступность такой информации в сети Интернет по сетевому адресу
https://rozumschool.com/. Сайт может быть доступен для ограниченного количества
Пользователей.
Пользователь — физическое лицо, использующее Сайт на условиях настоящего
документа. Создавая аккаунт, Пользователь должен предоставить точную и полную
информацию, а затем поддерживать ее в актуальном состоянии на протяжении всего
срока использования определенных функций Сайта.
Услуги – использование веб-сайта, приложений, а также других продуктов и услуг,
оказываемые на Сайте на бесплатной и коммерческой основе. Поскольку некоторые
Услуги предоставляются с помощью программного обеспечения, загружаемого на
компьютер, телефон, планшет или другие устройства, Клиент соглашается с
автоматическим обновлением этого ПО и с тем, что данные Правила будут
распространяться на такие обновления. УМСКУЛ не является продавцом Услуг и лицом,
уполномоченным Продавцом на принятие и удовлетворение требований Пользователей
в отношении Услуг ненадлежащего качества.

Интернет-площадка — Сайт УМСКУЛ, расположенный в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" по адресу https://rozumschool.com/и
предусматривающая, помимо прочего, функционал и технические возможности,
посредством которых Клиент может знакомиться с описанием Услуг и размещать Заказ
на их приобретение.
Заказ – совокупность действий Клиента, совершаемых посредством использования
функционала

и технических возможностей Интернет-площадки и выражающихся в выборе
приобретаемых Услуг, подтверждении согласия на их Приобретение и оплате стоимости
Услуг предлагаемым Интернет-магазином способом.
Продавец — индивидуальный предприниматель или юридическое лицо,
осуществляющие деятельность по оказанию информационных услуг потребителям с
использованием дистанционного способа и предлагающее Пользователю заключить
договор оказания Услуги (Услуг).
Счет – документ, который, в зависимости от выбранного Клиентом способа оплаты,
может выставляться Интернет-площадки на основании Заказа Клиента, и
использоваться для оплаты Клиентом стоимости соответствующих Услуг. Счет
содержит, как минимум, наименование Услуг, их количество, цену и, если применимо,
дополнительные условия приобретения Услуг.
Определения, указанные в настоящем разделе, применимы, в том числе, и в отношении
слов и словосочетаний, употребленных в настоящих Правилах во множественном числе.
1. Общие условия
1.1. Настоящие Правила представляют собой смешанный договор, по которому в
зависимости от содержания соответствующего Заказа Клиента, УМСКУЛ обязуется
предоставить Клиенту возможность для получения Услуг, предоставляемым Продавцом.
1.2. Конкретное наименование, количество и стоимость приобретаемых Клиентом Услуг
указываются в Заказе Клиента, размещаемом на Интернет-площадке. Применимость

соответствующих условий настоящих Правил к приобретению Клиентом Услуг
определяется
в таком Заказе путем указания на то, что приобретаемый Услуга является правом
использования интеллектуальной собственности, предоставляемой Продавцом.
1.3. В случае, если выбранный Клиентом способ оплаты предусматривает выставление
Клиенту Счета, указанным Счетом могут устанавливаться дополнительные условия
приобретения Клиентом Услуг. В случае противоречия условий, указанных в Счете,
условиям, предусмотренным настоящими Правилами, преимущественную силу имеют
условия Счета.
1.4. Сайт предоставляет Пользователю бесплатную возможность поиска информации о
Услугах, ознакомления с товарными предложениями Продавцов, возможность
получения (в т. ч. по результатам поиска) релевантных интересам Пользователя
товарных предложений и информации, а также иные функциональные возможности,
явно доступные Пользователю.
1.5. На Сайте Пользователям доступна база данных, которая представляет собой
информационносправочную систему, содержащую информацию о товарах/услугах, предназначенную
для потенциальных покупателей/потребителей Услуг. Информация о товарах,
представленная на Сервисе, основана на информации, предоставленной продавцами.
2. Предмет и срок действия Правил
2.1. Настоящие Правила регламентирует условия предоставления консультационных
услуг и функционировании Сайта, а также отношения между Клиентом, Продавцом и
УМСКУЛ.
2.2. Правила вступают в силу с момента выполнения Заказа и действуют до момента
выполнения сторонами своих обязательств.
2.3. Окончание срока действия Правил не освобождает стороны от ответственности за
его нарушение, в том числе, за нарушение авторских прав.
3. Акцепт оферты

3.1. Полный и безоговорочный акцепт Клиентом публичной оферты, частью которой
являются настоящие Правила, производится путем оплаты Услуг в соответствии с
условиями оформленного Заказа, что одновременно считается выражением Клиентом
намерения приобрести Услуги.
3.2. С момента акцепта Клиентом оферты, договор на приобретение оплаченных Услуг
считается заключенным Клиентом.
4. Оформление Заказов
4.1. Для приобретения Услуг на Интернет-площадке Клиент осуществляет оформление
Заказа на приобретение Услуг, используя соответствующие функциональные
возможности, предусмотренными интерфейсом Интернет- площадки.
4.2. При оформлении заказа Клиент предоставляет УМСКУЛ следующую информацию:
•

Фамилия и имя Клиента;

•

контактный телефон;

•

адрес электронной почты Клиента;

•

ссылка на страницу Клиента в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/)
Клиент несет полную ответственность за предоставление неверных сведений,
повлекшее за собой невозможность надлежащего исполнения УМСКУЛ своих
обязательств перед Клиентом в соответствии с настоящими Правилами.

•
5. Общие условия использования Сайта
5.1. Пользователь использует Сайт на свой риск. Услуги предоставляются «как
есть». УМСКУЛ не гарантирует, что Сайт соответствует целям и требованиям
Пользователя, что доступ к Сайту будет предоставляться непрерывно, быстро,
надежно и без ошибок.

5.2. Для использования Сайта должны быть соблюдены следующие технические
требования:
Для компьютеров под управлением операционных систем Windows:

•

Процессор 2,4 ГГц Intel® Pentium®, Celeron®, Core2 Duo или более
производительный (или аналогичный) для Microsoft® Windows® 10 (32/64разрядные версии).

•

2,0 Гб ОЗУ, не менее 10 Гб свободного места на системном диске.

•

Браузер: Google Chrome версии 58.0 или выше, Microsoft Internet Explorer
11 или выше; Mozilla Firefox 56 или выше.

•

Порты 1935, 443 и 80 должны быть открыты.

•

Скорость интернет-соединения не менее 1024 Кбит/с
Для компьютеров под управлением операционной системы macOS:

•

Процессор Intel CoreTM Duo 1,83 ГГц или более производительный.

•

ОС Mac OS X v10.4, 10.5, 10.6 (Intel) или выше.

•

ОЗУ 1 ГБ (рекомендуется 2 ГБ).

•

Браузер: Apple Safari 10 или выше; Mozilla Firefox 9 или выше; Google Chrome
58 или выше.
Независимо от типа ОС:
Последняя версия Adobe® Flash® Player для всех пользователей.

Поддержка стандарта HTML5 на устройстве Пользователя.
При несоблюдении технических требований, УМСКУЛ не гарантирует и не несёт
ответственность, что Клиент сможет получать услуги на Сайте.
5.3. При использовании Сайта Пользователю запрещается:
5.3.1. Копировать и/или распространять какую-либо информацию, полученную на
Сайте, кроме случаев, когда такая функция прямо предусмотрена на Сайте и закреплена
в условиях использования соответствующего Услугам Сайта;
5.3.2. Использовать информацию, полученную на Сайте, для осуществления
коммерческой деятельности, извлечения прибыли либо для использования
противоречащим закону способом;
5.3.3. Копировать или иным способом использовать программную часть Сайта, а также
его дизайн;
5.3.4. Размещать на Сайте любые персональные данные третьих лиц без их согласия, в
том числе домашние адреса, телефоны, паспортные данные, адреса электронной почты;
5.3.5. Размещать на Сайте коммерческую рекламу, коммерческие предложения,
агитационную информацию и любую другую информацию кроме случаев, когда
размещение такой информации согласовано с Администратором;
5.3.6. Изменять каким бы то ни было способом программную часть Сайта, совершать
действия, направленные на изменение функционирования и работоспособности Сайта;

5.3.7. Употреблять бранные слова и выражения при использовании чата Сайта и
интерактивного голосового общения; оскорблять и иным образом нарушать права и
свободы других пользователей Сайта, третьих лиц, а также групп лиц;
5.3.8. Передавать и предоставлять доступ к аккаунту Пользователя на Сайте третьим
лицам.
6. Интеллектуальная собственность
6.1. Используя Услуги Сайта, Клиент признает и соглашается с тем, что все содержимое
Сайта и
структура содержимого Сайта защищены авторским правом, правом на товарный знак и
другими правами на результаты интеллектуальной деятельности. Клиент соглашается с
тем, что указанные права являются действительными и охраняются во всех формах, на
всех носителях и в отношении всех технологий, как существующих в настоящее время,
так и разработанных или созданных впоследствии.
6.2. В результате использования Услуг Сайта к Клиенту не переходят никакие права на
любое содержимое Сайта, включая аудиовизуальные произведения, конспекты занятий,
изображения, литературные произведения, учебные и методические материалы,
товарные знаки.
6.3. Клиенту запрещается копировать, модифицировать, изменять, удалять, дополнять,
публиковать, передавать содержащиеся на Сайте объекты исключительных и личных
неимущественных прав, создавать производные работы, изготавливать или продавать
продукты на их основе, воспроизводить, отображать или любым другим образом
эксплуатировать или использовать такие права без прямого разрешения их владельцев.
7. Возврат денежных средств
7.1. Полный или частичный возврат уплаченных Клиентом денежных средств
производится в следующих случаях:
7.1.1. При некачественном оказании Услуг посредством Сайта, если Клиент предъявил
претензию и такая претензия была удовлетворена Продавцом;

7.1.2.При осуществлении ошибочного платежа, если Пользователь направил
уведомление об осуществлении ошибочного платежа и денежные средства поступили на
расчетный счет Продавца;
7.1.3. В иных случаях, предусмотренных условиями использования Сайта или
законодательством Российской Федерации.
7.2. Для возврата денежных средств Клиенту необходимо направить УМСКУЛ
уведомление об отказе от получения Услуг. Уведомление должно быть письменным и
содержать ФИО Пользователя, название Услуг и требование о возврате денежных
средств. Адрес для направления уведомления – rozumschool2020@gmail.com. При этом
Клиент выражает согласие с тем, что содержание претензии и полученная в ходе
рассмотрения претензии информация может быть доступна УМСКУЛ на условиях
Политики Конфиденциальности и передана Продавцу для разрешения возникшей
претензии.
7.3. Возврат денежных средств осуществляется в течение четырнадцати рабочих дней
тем же способом и по тем же реквизитам, по которым Клиентом была осуществлена
оплата.
7.4. Возврат наличными денежными средствами не допускается.
7.5. Возврат не допускается, после факта оказания (см. п. 8.4. настоящих Правил)
Услуги, даже если Клиент не воспользовался Услугой.
7.6. Возврат не допускается, в случае нарушения Клиентом настоящих Правил. 7.7.
Продавец может отказать в предоставлении Информационной услуги
без объяснения причины с учётом полного возврата денежных средств.
8. Прочие условия
8.1. Получать Услуги на сайте может только одно физическое лицо. Клиент может
приобрести Услуги как для собственного пользования, так и для третьего лица.
Одновременное получение Услуг с одного аккаунта Клиента на Сайте несколькими
людьми будет расцениваться, как нарушение интеллектуальной собственности, и
повлечёт за собой блокировку аккаунта Клиента, без возможности восстановления
доступа.

8.2. За нарушение условий Правил УМСКУЛ оставляет за собой возможность
блокировки доступа Клиента к Сайту без уведомления Клиента, на время
разбирательств или устранения нарушений. За факт нарушения интеллектуальной
собственности УМСКУЛ оставляет за собой право бессрочно заблокировать доступ
Клиента к Сайту.
8.3. Программно-аппаратные ошибки, как на стороне Сайта, так и на стороне
Пользователя,
приведшие к невозможности получения Пользователем доступа к любым Сервисам
Сайта, являются обстоятельствами непреодолимой силы и освобождают УМСКУЛ от
ответственности за неисполнение обязательств.
8.4. Фактом оказания Услуг в полном объеме и в соответствии с условиями настоящих
Правил является передача Сайтом Клиенту доступа к возможности получения Услуги от
Продавца. Услуги считаются оказанными Продавцом с момента обеспечения
возможности получения Клиентом Услуги посредством открытия доступа к Заказу
Услуги на соответствующий срок действия доступа во внутренней учетной системе
Сайта.
8.5. Срок доступа ко всем Услугам на сайте ограничивается 20 июня 2020 года. Начиная
с этой даты доступ к Услугам на Сайте будет закрыт без уведомления Клиента.
8.6. Пользователь обязуется защищать УМСКУЛ от претензий третьих сторон,
освобождать от ответственности, а также возмещать расходы и ущерб, в том числе
судебные издержки, связанные: а) с его использованием или попыткой использования
Услуг с нарушением данных Условий; б) с нарушением закона или прав третьих лиц с
его стороны; или в) с Материалами пользователя, в
том числе с любыми претензиями относительно присвоения интеллектуальной
собственности или нарушения других имущественных прав.
8.7. УМСКУЛ вправе переуступать либо иным способом передавать свои права и
обязанности, вытекающие из его отношений с Клиентом, третьим лицам при условии
соблюдения прав и интересов Клиента.

8.8. Клиент гарантирует, что на момент приобретения Услуг обладает полной
дееспособностью и необходимыми для приобретения Услуг полномочиями.
8.9. УМСКУЛ обязуется обеспечивать конфиденциальность персональных данных
Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации в области
персональных данных. УМСКУЛ обязуется не разглашать полученную от Клиента
информацию за исключением предоставления УМСКУЛ информации в соответствии с
требованиями действующего законодательства, а также правообладателям
(производителям), агентам и третьим лицам, действующим на основании договора с
УМСКУЛ, для исполнения обязательств перед Клиентом. УМСКУЛ не несет
ответственности за разглашение сведений, предоставленных Клиентом на страницах
Интернет- площадки в общедоступной форме.
8.10. К отношениям УМСКУЛ и Клиента применяется право России. Все разногласия
разрешаются в претензионном порядке. В случае невозможности урегулирования
разногласий в претензионном порядке в течение 30 календарных дней с момента их
возникновения, УМСКУЛ и/или Клиент вправе обратиться в суд по месту нахождения
УМСКУЛ.
8.11. Признание судом какого-либо положения Правил недействительным или не
подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности
иных положений Соглашения.
8.12. «Домашние задания» и любые иные способы проверки знаний по теме
(далее – Письменные работы), которая была изложена в рамках оказания Услуги,
проверяются в течение трёх рабочих дней после даты последнего онлайн-занятия в
рамках оказания Услуги. В случае, если Услуга не включает в себя проведения онлайнзанятий, то срок проверки Письменных работ составляет трое рабочих суток с момента
окончания оказания Услуги. По истечению срока проверки Письменных работ, работы
не проверяются, даже в том случае, если Клиент приобрёл Услугу после её фактического
оказания (закончился срок оказания Услуги и/или были проведены все онлайн-занятия).
8.13. УМСКУЛ вправе в любое время вносить изменения в настоящие Правила, а также
в описание Услуг, включая их цену, без уведомления Пользователя. При этом любые

изменения применяются исключительно к Заказам, размещаемым и оплачиваемым
Клиентом исключительно после внесения УМСКУЛ указанных изменений, и не
затрагивают Заказы, размещенные и оплаченные до указанного момента.
8.14. Продолжение использования Сайта Пользователем или Клиентов означает
принятие Правил. Пользователь или Клиент несет персональную ответственность за
проверку настоящих Правил на наличие изменений в них.
8.15. Бездействие со стороны УМСКУЛ в случае нарушения кем-либо из Пользователей
положений настоящего документа не лишает УМСКУЛ права предпринять позднее
соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту интеллектуальных прав
на охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта.
9. Ограничение ответственности и отказ от гарантий
Услуги и все связанные материалы предоставляются "как есть", без явных или
подразумеваемых гарантий. УМСКУЛ не предоставляет никаких гарантий, в том числе
коммерческой пригодности, пригодности для определенных целей и не нарушения прав
третьих лиц, а также гарантий, вытекающих из деловых отношений или обычаев
делового оборота. Кроме того, УМСКУЛ отказывается от ответственности, связанной с
доступом пользователя и клиента к услугам и связанным материалам, а также с их
использованием. Клиент соглашается с тем, что
осуществляет доступ к услугам и связанным материалам и использует их на
собственный риск.
Вмаксимально разрешенной законом мере УМСКУЛ не несёт ответственности за
непрямые, побочные, фактические, косвенные или штрафные убытки, прямо или
косвенно упущенную выгоду или неполучение доходов, потерю данных,
эксплуатационных качеств, гудвила или других нематериальных ценностей, связанные
а) с доступом пользователя или клиента к услугам и их использованием либо
невозможностью такого доступа или использования; б) с материалами или поведением,
в том числе позорящим, оскорбительным или незаконным, любой третьей стороны,
кроме соответствующих стороны УМСКУЛ.

Пользователь или клиент соглашается, что отказ от гарантий и ограничение
ответственности, изложенные в данных условиях использования, отражают разумное и
справедливое распределение рисков УМСКУЛ, а также являются необходимым
условием для предоставления услуг УМСКУЛ за доступную плату.
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