ДОГОВІР – ОФЕРТА
«4» травня 2017 р.

м.Запоріжжя

Дана Оферта є офіційною пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «АЙ
ТІ НАВІГАТОР», названого у подальшому Виконавець, адресованою будь-якій юридичній
особі, фізичній особі - суб’єкту підприємницької діяльності, фізичній особі, названим у
подальшому Замовник, послуг, перелік яких розміщено на сайті http://mycolibri.pro, а порядок
їх надання регулюється даним Договором.
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
У цьому Договорі терміни вживаються в наступному значенні:
Оферта — публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі та/або
фізичній особі-підприємцю, та/або юридичній особі, укласти з ним цей Договір на умовах, що
містяться в цьому Договорі, включаючи всі його додатки.
Акцепт — повне прийняття Користувачем умов цього Договору;
Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «АЙ ТІ НАВІГАТОР»,
ЄДРПОУ 37526164;
Користувач – Замовник та або Інвестор, які зареєструвалися на Сайті згідно положень
цього Договору та його додатків.
Замовник – фізична особа підприємець та/або юридична особа, що зареєстрований, як
Користувач Сайту, який використовує Сайт для розміщення оголошення з метою залучення
інвестування для реалізації бізнес-проекту, який отримав право розміщувати своє оголошення
на Сайті відповідно до умов цього Договору та додатків до нього.
Сайт — інтернет-портал http://mycolibri.pro/, адміністрований
Виконавцем,
який
представляє собою комунікаційну інвестиційну платформу для розміщення оголошень з
використанням сервісів Порталу, метою якої є задоволення потреб Користувачів (Замовника та
Інвестора) у залученні інвестицій для створення, реалізації і розвитку бізнес-ідей, а також
потреб інвесторів у якісних бізнес-проектах для інвестування. (надалі по тексту – Сайт);
Послуга — будь-яка операція, що не є постачанням товарів, пов’язана iз наданням
сервісу, який використовується в процесі виконання певної дії або здійснення певної діяльності,
для задоволення особистих потреб Замовника;
Послуга/сервіс — будь-які платні та безкоштовні сервіси, що надаються Виконавцем за
допомогою Сайту (наприклад, інформація яка доводиться до відома Користувача, послуги, що
надаються Виконавцем, дії що вчиняються Сторонами за допомогою функціональних
можливостей Сайту, в тому числі, але не виключно, всіх його можливостей, тексту, даних,
інформації, програмного забезпечення і т.д., і т.п.), а також будь-яких інших послуг, що
надаються Виконавцем за допомогою сервісів Сайту;
Обліковий запис/аккаунт — електронний особистий кабінет користувача у
функціональній системі Сайту, що дає право користувачеві додавати оголошення на Сайт;
Реєстрація – прийняття Користувачем оферти на укладення цього Договору та
процедура, в ході якої Користувач за допомогою заповнення відповідних форм Сайту надає
необхідну інформацію для використання сервісу Сайту. Реєстрація вважається завершенню
тільки в разі проходження всіх етапів відповідно до опублікованих на Сайті інструкцій.
2. ПРЕДМЕТ ТА УМОВИ ДОГОВОРУ
2.1. Предметом Договору є надання Виконавцем Користувачу послуг за плату на умовах
цього Договору.
До послуг, які надаються Виконавцем за цим Договором входить:
• надавати доступ до автоматизованого web-сервісу MyColibri шляхом надання
останньому права доступу до вказаного Сервісу і його функціональних можливостей.
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Функціональні можливості дозволяють Замовнику:
- організовувати ведення попереднього запису клієнтів, зацікавлених у послугах
(роботах, товарах) Замовника;
- вести облік клієнтів Замовника і наданих їм послуг;
- надавати клієнтам Замовника можливість онлайн-запису;
- вести фінансовий облік та статистичну обробку даних;
- здійснювати розсилку текстових інформаційних повідомлень своїм клієнтам, які
погодились на отримання інформації від Замовника.
2.2. Надання послуг здійснюється шляхом надання Замовнику доступу до web-сервісу
MyColibri і його функціональних можливостей, а також забезпесення Виконавцем
працездатності і функціональності Сайту і його сервісів.
2.3. Замовник самостійно визначає всі необхідні параметри надання йому послуг шляхом
вибору відповідних налаштувань у особистому кабінеті Замовника в межах, що визначаються
функціональними можливостями Сервісу. Під час використання Сервісу аналогом
власноручного підпису Замовника є його унікальна облікова інформація (логін і пароль), і він
самостійно відповідає за їх збереження і недосяжність для осіб, неуповноважених для будьяких дій від імені Замовника.
2.4. Замовнику можуть надаватися додаткові послуги, загальний перелік яких доступний
Замовнику для ознайомлення за адресою в мережі Інтернет http://mycolibri.pro
3. УМОВИ І ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
3.1. Обсяг послуг попередньо визначається Замовником і повідомляється Виконавцю
будь-яким зручним способом по телефону або E-mail або, при наявності реалізованої
відповідної функції на Сайті, має право самостійно замовити послуги шляхом їх вибору
(активації) в Особистому кабінеті Замовника.
3.2. Для початку роботи з Сайтом Замовник має ввести логін і пароль на сторінці
авторизації.
3.3. Порядок, терміни і обсяг послуг визначаються в Умовах надання послуг Виконавцем
для відповідного виду послуг. Сторони фіксують факт надання послуг шляхом відображення
детальної інформації про склад і вартість послуг.
3.4. У разі, якщо Замовник вносив авансові платежі безготівковим шляхом, він має право
запросити підписані Виконавцем акти про надання послуг, які оформляються Виконавцем за
кожен календарний місяць в двох примірниках і направляються Замовнику не пізніше 10
(десяти) робочих днів після дати запиту. Не пізніше 5 (п'яти) календарних днів з моменту
отримання відповідних актів Замовник підписує їх у двох примірниках і відправляє на адресу
Виконавця по одному примірнику кожного з актів. В іншому випадку акт здачі-приймання
вважається належним чином оформленим. Для прискорення обміну інформацією між
Сторонами можливий обмін скан-копій документів, які направляються Сторонами на
електронні адреси Email.
3.5. Замовник має право внести будь-яку суму у вигляді авансу за послуги за Договором.
4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ
4.1. Вартість послуг визначається у залежності від обраного Замовником пакета послуг.
Послуги надаються на умовах повної передоплати і здійснюється шляхом перерахування
коштів на поточний рахунок Виконавця.
4.2. Звітним періодом Сторонами визнається 1 (один) календарний місяць.
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5. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Права і обов'язки Виконавця:
5.1.2. Виконавець зобов'язується забезпечити працездатність і функціональність webсервісу MyColibri
5.1.3. Виконавець зобов'язується надавати Замовнику оплачені останнім послуги, обсяг і
вартість яких визначаються відповідно до розділу 3.
5.1.4. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати тарифи та умови
надання послуг. Про зміни в тарифах Виконавець письмово повідомляє Замовника за 30
календарних днів до початку дії нових тарифів.
5.1.5. Виконавець зобов'язується не розголошувати третім особам облікову інформацію
Замовника, а також інформацію про використання Замовником web-додатка.
5.1.6. Виконавець зобов'язується докладати зусиль для запобігання витоку
конфіденційної інформації Замовника.
5.2. Права і обов'язки Замовника:
5.2.1. Замовник зобов'язаний:
- не передавати свою облікову інформацію третім особам (за винятком належним чином
уповноважених представників) без попереднього узгодження з Виконавцем;
- не використовувати облікову інформацію третіх осіб;
- дотримуватися умов використання web-додатка і цього Договору;
5.2.2. З метою забезпечення інформаційної безпеки Замовника останній зобов'язаний на
вимогу Виконавця змінювати свої паролі, в іншому випадку Виконавець залишає за собою
право змінити паролі Замовника в примусовому порядку за умови негайного надання
Замовнику відповідного нового пароля.
6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ-ОФЕРТИ
6.1. Договір набуває чинності з моменту акцепту оферти.
6.2. Договір укладається на невизначений термін і може бути розірваний за ініціативою
однієї із Сторін, з письмовим попередженням іншої Сторони за 10 (Десять) робочих днів до
розірвання.
6.3. Всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути, вирішуються шляхом
переговорів між Сторонами.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. Замовник самостійно визначає перелік організаційних і програмних засобів для
збереження в таємниці своєї облікової інформації та забезпечення санкціонованого доступу до
неї своїх співробітників. Виконавець не несе відповідальність за збитки, завдані Замовнику в
результаті розголошення третім особам облікової інформації Замовника, що сталася не з вини
Виконавця.
7.2. Сторона зобов'язується повідомляти іншу Сторону про факт несанкціонованого
розголошення третім особам облікової інформації Замовника. Виконавець, з застосуванням
наявних програмних засобів на сервері, забезпечує Замовнику практичну можливість
самостійної зміни пароля Замовником без попередніх повідомлень Виконавця.
7.3. Виконавець не гарантує, що програмне забезпечення сайту не містить помилок і /
або сторонніх фрагментів коду. Виконавець надає можливість Замовнику користуватися
програмним забезпеченням web-сервісу, без будь-яких гарантій з боку Виконавця.
7.4. Виконавець докладає всіх можливих зусиль для забезпечення нормальної
працездатності web-сервісу MyColibri, однак не несе відповідальності за невиконання або
неналежне виконання зобов'язань за Договором, а також можливу шкоду, що виникли в
результаті:
- неправомірних дій користувачів мережі Інтернет і / або інших суб'єктів, спрямованих
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на порушення інформаційної безпеки або нормального функціонування Сайту;
- збоїв в роботі web-додатка, викликаних помилками в коді, комп'ютерними вірусами та
іншими сторонніми фрагментами коду в програмному забезпеченні;
- відсутності (неможливості встановлення, припинення та ін.) інтернет-з'єднань між
сервером Замовника і сервером Сайту;
- проведення державними органами оперативно-розшукових заходів;
- встановлення державного регулювання (або регулювання іншими організаціями)
господарської діяльності комерційних організацій в мережі Інтернет та / або встановлення
зазначеними суб'єктами разових обмежень, що ускладнюють або роблять неможливим
виконання Договору;
- інших випадків, пов'язаних з діями (бездіяльністю) користувачів мережі Інтернет і / або
інших суб'єктів, спрямованими на погіршення загальної ситуації з використанням мережі
Інтернет та / або комп'ютерного обладнання, що існувала на момент укладення Договору. Крім
того, в зв'язку з використанням комп'ютерного та іншого обладнання, каналів зв'язку і (або)
програм, що належать третім особам, Сторони погоджуються з тим, що Виконавець за
Договором не несе відповідальність за будь-які затримки, переривання, прямий і непрямий
збиток або втрати, що відбуваються через дефекти в будь-якому електронному або механічному
обладнанні і (або) програмах для, або внаслідок інших об'єктивних технологічних причин, а
також в результаті дій або бездіяльності третіх осіб, проблем при передачі даних або з єднанні,
перебоїв в електроживленні, що сталися не з вини Виконавця.
7.5. Виконавець залишає за собою право призупиняти роботу Сайту для проведення
профілактичних робіт, по можливості в нічний час або вихідні дні. Виконавець зобов'язаний не
пізніше, ніж за 4 години повідомляти Замовника про проведення профілактичних робіт шляхом
розміщення відповідної інформації на Сайті або по електронній пошті.
7.6. Жодна із Сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання будьякої з своїх обов'язків за Договором, якщо невиконання є наслідком таких обставин, як повінь,
пожежа, землетрус, інші стихійні лиха, війна або військові дії та інші обставини непереборної
сили, що виникли після укладення договору. У разі виникнення у Замовника обставин
непереборної сили (форс-мажор), що перешкоджають останньому скористатися послугами
Виконавця, Замовник повинен не пізніше 1-го дня з дати настання таких обставин, повідомити
про це Виконавця.
7.7. У разі дії обставин непереборної сили більше 3 (трьох) місяців будь-яка Сторона має
право в односторонньому порядку відмовитися від виконання своїх зобов'язань за Договором
(розірвати Договір).
7.8. Сторони встановили, що відповідальність Виконавця за Договором обмежується
сумою останнього внесеного платежу Замовника.
7.9. Замовник приймає на себе повну відповідальність за збереження своєї облікової
інформації і за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване їх використання.
Виконавець не несе відповідальності і не відшкодовує збитки, що виникли внаслідок
несанкціонованого доступу третіх осіб до web-додатка з використанням облікової інформації
Замовника.
8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ
8.1. Сторони відносять облікову інформацію Замовника до конфіденційної. Замовник і
Виконавець зобов'язуються не передавати конфіденційну інформацію третім особам.
8.2. Кожна із Сторін зобов'язана повідомляти іншу Сторону про факт несанкціонованого
розголошення облікової інформації Замовника. При встановленні факту розголошення
Облікової інформації Виконавець має право в односторонньому порядку з наступним
повідомленням Замовника змінити облікову інформацію Замовника для запобігання її
подальшого несанкціонованого поширення і використання.
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9. ІНШІ УМОВИ
9.1. З питань, не врегульованих цим договором, Сторони керуються чинним
законодавством України.
9.2. Замовник гарантує, що:
- повністю розуміє всі умови і зміст Договору;
- укладає Договір добровільно;
- володіє всіма правами і повноваженнями для укладення Договору.
- інформація зазначена Замовником при реєстрації є повною і достовірною.
9.3. Сторони визнають, що даний Договір та додатки до нього не створюють будь-якого
партнерства, спільного підприємства або довірчих відносин між ними.
РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
Виконавець
ТОВ "Ай Ті Навігатор"
ЄДРПОУ 37526164
п/р 26005010001859
АКБ «Індустріалбанк»
МФО 313849

Замовник

Генеральный директор
___________________ Т.Б. Шадріна
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