ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

УГОДА КОРИСТУВАЧА

1. Общие положения

1. Загальні положення

1.1. Настоящее соглашение заключается между NEXT SHOES – компанией,
предоставляющей доступ и услуги сайта shoes-poland.com.ua (далее по тексту – сайта), и
частным лицом – посетившим хотя бы на одну страницу сайта или, воспользовавшимся хотя
бы одним из сервисов, предоставляемых в рамках сайта, без предварительной регистрации и
авторизации на сайте (далее по тексту – посетителем сайта).

1.1. Ця угода укладається між NEXT SHOES - компанією, що надає доступ і послуги сайту
shoes-poland.com.ua (далі по тексту - сайту), і приватною особою - відвідав хоча б на одну
сторінку сайту або, що скористався хоча б одним із сервісів, що надаються в рамках сайту,
без попередньої реєстрації та авторизації на сайті (далі по тексту - відвідувачем сайту).

1.2. Пользовательское соглашение регулирует порядок использования ресурсов, сервисов,
возможностей сайта shoes-poland.com.ua, предоставленных NEXT SHOES.
1.3. Использовать интерактивные ресурсы сайта shoes-poland.com.ua, оставлять отзывы,
комментировать материалы, публиковать собственные материалы и вести онлайн-общение
могут как зарегистрированные, так и незарегистрированные посетители (пользователи) сайта.

1.2. Угода регулює порядок використання ресурсів, сервісів, можливостей сайту shoespoland.com.ua, наданих NEXT SHOES.
1.3. Використовувати інтерактивні ресурси сайту shoes-poland.com.ua, залишати відгуки,
коментувати матеріали, публікувати власні матеріали і вести онлайн-спілкування можуть як
зареєстровані, так і незареєстровані відвідувачі (користувачі) сайту.
2. Особисті відомості і безпеку

2. Личные сведения и безопасность
2.1. NEXT SHOES гарантирует, что никакая полученная от Вас информация никогда и ни при
каких условиях не будет предоставлена третьим лицам, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством Украины.
2.2. В некоторых случаях NEXT SHOES может попросить Вас зарегистрироваться или
предоставить личные сведения. Предоставленная информация используется при обработке
заказа на сайте, для предоставления посетителю доступа к специальной информации, в
маркетинговых целях.
2.3. Личные сведения можно изменить, обновить или удалить в любое время в разделе
«Профайл пользователя».
2.4. Для того чтобы обеспечить Вас информацией определенного рода, NEXT SHOES с
Вашего явного согласия может присылать на указанный при регистрации адрес электронной
почты информационные сообщения. В любой момент Вы можете отказаться от рассылки.
2.5. Как и многие другие сайты, сайт shoes-poland.com.ua использует технологию cookie, с
помощью которой он настраивается на работу лично с Вами. В частности без этой
технологии невозможна работа с корзиной.
2.6. При оплате заказов на сайте shoes-poland.com.ua с помощью платежных карт все
операции с ними осуществляются на защищенной платежной странице банка, на которой
потребуется ввести данные платежной карты. После успешной транзакции (успешной оплаты
заказа платежной картой на платежной странице банка) посетитель сайта автоматически
переадресовывается на страницу заказа (https://shoespoland.com.ua/index.php?route=checkout/cart), где указан номер сформированного заказа.
2.7. Система безопасных электронных платежей реализована на современном стандарте
безопасности 3D Secure, который обеспечивает максимальную безопасность платежей на
сайте shoes-poland.com.ua.

2.1. NEXT SHOES гарантує, що ніяка отримана від Вас інформація ніколи і ні за яких умов не
буде надана третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством
України.
2.2. У деяких випадках NEXT SHOES може попросити Вас зареєструватися або надати
особисту інформацію. Надана інформація використовується при обробці замовлення на сайті,
для надання відвідувачеві доступу до спеціальної інформації, в маркетингових цілях.
2.3. Особисті відомості можна змінити, оновити або видалити в будь-який час в розділі
«Профайл користувача».
2.4. Для того щоб забезпечити Вас інформацією певного роду, NEXT SHOES з Вашого явного
згоди може надсилати на вказаний при реєстрації адресу електронної пошти інформаційні
повідомлення. У будь-який момент Ви можете відмовитися від розсилки.
2.5. Як і багато інших сайтів, сайт shoes-poland.com.ua використовує технологію cookie, за
допомогою якої він налаштовується на роботу особисто з Вами. Зокрема без цієї технології
неможлива робота з кошиком.
2.6. При оплаті замовлень на сайті shoes-poland.com.ua за допомогою платіжних карт всі
операції з ними здійснюються на захищеній платіжної сторінці банку, на якій буде потрібно
ввести дані платіжної карти. Після успішної транзакції (успішної оплати замовлення
платіжною карткою на платіжній сторінці банку) відвідувач сайту автоматично
переадресовується на сторінку замовлення (https://shoespoland.com.ua/index.php?route=checkout/cart), де вказано номер сформованого замовлення .
2.7. Система електронних платежів реалізована на найсучаснішому стандарті безпеки 3D
Secure, який забезпечує максимальну безпеку платежів на сайті shoes-poland.com.ua.
2.8. Відомості на сайті shoes-poland.com.ua мають суто інформативний характер, в них
можуть бути внесені будь-які зміни без будь-якого попереднього повідомлення.

2.8. Сведения на сайте shoes-poland.com.ua имеют сугубо информативный характер, в них
могут быть внесены любые изменения без какого-либо предварительного уведомления.

3. Політика конфіденційності

3. Политика конфиденциальности

3.1. Деякі об'єкти, розміщені на сайті shoes-poland.com.ua, є інтелектуальною власністю
NEXT SHOES. Використання таких об'єктів встановлено чинним законодавством України.

3.1. Некоторые объекты, размещенные на сайте shoes-poland.com.ua, являются
интеллектуальной собственностью NEXT SHOES. Использование таких объектов
установлено действующим законодательством Украины.

4. Використання матеріалів сайту
4.1. Авторські права на матеріали сайту shoes-poland.com.ua, ресурси, сервіси, якщо не
вказано інше, належать NEXT SHOES.

4. Использование материалов сайта
4.1. Авторские права на материалы сайта shoes-poland.com.ua, ресурсы, сервисы, если не
указано иное, принадлежат NEXT SHOES.

4.2. Копіювання матеріалів сайту без письмової згоди адміністрації заборонено. 4.3. Всі
назви, найменування, торговельні марки, символи та слогани, зареєстровані в установленому
порядку, є власністю їх законних власників. В матеріалах сайту не використовуються значки
(r) і / або (tm) для їх позначення.

4.2. Копирование материалов сайта без письменного согласия администрации запрещено. 4.3.
Все названия, наименования, торговые марки, символы и слоганы, зарегистрированные в
установленном порядке, являются собственностью их законных владельцев. В материалах
сайта не используются значки (r) и/или (tm) для их обозначения.

5. Використання матеріалів сайту
5.1. Заповнюючи форму реєстрації на сайті або відвідуючи сторінки сайту shoespoland.com.ua, відвідувач сайту автоматично приймає умови цієї угоди.

5. Использование материалов сайта
5.1. Заполняя форму регистрации на сайте или посещая страницы сайта shoes-poland.com.ua,
посетитель сайта автоматически принимает условия настоящего соглашения.
5.2. Посетитель сайта принимает условия Соглашения в случае фактического использования
сайта. В этом случае пользователь понимает и соглашается с тем, что NEXT SHOES будет
расценивать факт использования пользователем сайта shoes-poland.com.ua, как согласие с
условиями Соглашения с соответствующего момента времени. 5.3. Деятельность NEXT
SHOES проводится в соответствии с законодательством Украины. Любые претензии, споры,
официальные обращения будут рассматриваться исключительно в порядке, предусмотренном
законодательством Украины. 5.4. Условия настоящего Соглашения могут быть изменены
ООО NEXT SHOES в одностороннем порядке. Текст действующего Соглашения доступен по
адресу https://shoes-poland.com.ua/privacy.

5.2. Відвідувач сайту приймає умови Угоди в разі фактичного використання сайту. У цьому
випадку користувач розуміє і погоджується з тим, що NEXT SHOES буде розцінювати факт
використання користувачем сайту shoes-poland.com.ua, як згоду з умовами Угоди з
відповідного моменту часу. 5.3. Діяльність NEXT SHOES проводиться відповідно до
законодавства України. Будь-які претензії, суперечки, офіційні звернення будуть
розглядатися виключно в порядку, передбаченому законодавством України. 5.4. Умови цієї
Угоди можуть бути змінені ТОВ NEXT SHOES в односторонньому порядку. Текст чинної
Угоди доступний за адресою https://shoes-poland.com.ua/privacy.

