Додаток до Основного договору («Учень»)

Додатковий договір
до ДОГОВОРУ-ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Всі терміни, що використовуються в цьому додатковому договорі (далі – Угода, оферта),
визначені Договором-офертою про надання послуг, розміщеним на сайті school.osvitabezmezh.com.ua
(далі – Основний договір), додатковим договором до якого є ця Угода.
1.2. Всі положення Основного договору, що не суперечать цій Угоді та не змінюються нею,
залишаються чинними.
1.3. Ця Угода відповідно до ст.ст. 205, 633, 634, 638-644, 901-907 Цивільного Кодексу України є
офіційною відкритою пропозицією Фізичної особи-підприємця Парасюк Олени Олегівни, іменованої
надалі «Виконавець», і висловлює намір Виконавця укласти Договір на нижчевикладених умовах із
будь-якою фізичною особою, що відповідає визначенню у п.п.2.5.1 п.2.5 Основного договору, якою
прийняті умови цієї оферти, надалі – «Замовник».
1.4. Ця Угода в розумінні ст. 641 ЦК України адресована Виконавцем всім фізичним особам, що
бажають скористатися сервісами і мають для цього технічну можливість, і може бути укладена лише
шляхом приєднання до всіх її умов в цілому без можливості запропонувати свої умови до цієї оферти.
Важливо: в рамках надання послуг за умовами цієї Угоди Замовнику надається доступ до
контенту, що не є у відкритому доступі. Якщо Ви не погоджуєтесь з будь-яким пунктом цієї Угоди,
Виконавець пропонує Вам відмовитися від користування послугами.
2. ПРЕДМЕТ УГОДИ
2.1. Виконавець надає комплекс дистанційних інформаційних та консультаційних послуг
(сервісів) на користь Замовника згідно з обраним форматом навчання, зміст та вартість яких
опубліковані в мережі Інтернет за адресою www.osvitabezmezh.com.ua, а порядок надання та оплати
зазначені у цій Угоді.
2.2. Акцептом цієї Угоди є передоплата послуг, викладених у п. 2.1 Угоди, шляхом перерахування
коштів на поточний рахунок Виконавця.
2.3. Приймаючи цю оферту шляхом її акцепту в порядку, визначеному п. 1.4, Замовник тим самим
погоджується з усіма умовами Угоди у вигляді, як вони викладені в її тексті, та висловлює свою згоду з
тим, що ці умови не порушують його законних прав.
2.4. Замовник, який здійснив оплату за послуги, зазначені в п.2.1 Договору, отримує доступ до
особистого кабінету, далі – «Особистий кабінет», доступ до відповідних інформаційних матеріалів
(поточних завдань, демонстраційних та атестаційних завдань тощо) та сервісів, що надаються за
допомогою телекомунікаційних технологій, розміщених на сайті school.osvitabezmezh.com.ua. Виконані
завдання перевіряються та оцінюються Виконавцем відповідно до прийнятих ним стандартів. Замовник
має можливість перегляду результатів перевірок та оцінювання в Особистому кабінеті.
2.5. Виконавець має право у будь-який момент змінювати дати надання послуг, час, їх вартість та
умови цієї Угоди в односторонньому порядку без попереднього погодження із Замовником,
забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов на сайті www.osvitabezmezh.com.ua не менше, ніж
за один день до дати набуття чинності такими змінами.
3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1. Інформація про вартість послуг Виконавця, тарифи, що діють, і можливі способи оплати
розміщена на сайті www.osvitabezmezh.com.ua.
3.2. Оплата послуг за цією офертою здійснюється на основі попередньої оплати щомісяця, до 30
(31) числа поточного місяця за наступний, в порядку, що встановлюється цією Угодою. Замовник має
право на доступ до інформації на сайті протягом оплаченого періоду. Після закінчення оплаченого
періоду доступ до матеріалів сайту блокується до моменту надходження коштів за новий період
надання послуг відповідно до обраного формату навчання.
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3.3. Оплата за Угодою приймається від Замовника виключно у безготівковій формі на поточний
рахунок Виконавця в українських гривнях.
3.4. Моментом оплати вважається надходження коштів на поточний рахунок Виконавця.
3.5. Замовник має право на доступ до Особистого кабінету протягом необмеженого часу, за умови
здійснення хоча б однієї оплати за обраним форматом навчання.
3.6. Замовник самостійно відповідає за правильність здійснюваних ним платежів.
3.7. Послуги надаються у повному обсязі за умови їх повної оплати Замовником.
3.8. Лише після здійснення Замовником сплати та зарахування коштів на поточний рахунок
Виконавця ця Угода (оферта) вважається укладеною (акцептованою).
4. ОСОБЛИВІ УМОВИ
4.1. Послуги (сервіси) надаються Замовнику. Забороняється передавати надані матеріали третім
особам, у тому числі дані облікового запису Замовника (логін, пароль тощо) для їх спільного
використання без спеціального дозволу Виконавця.
4.2. Виконавець робить все можливе, щоб забезпечити якісне та безперебійне надання послуг
Замовнику відповідно до тарифів.
4.3. Виконавець не несе відповідальності за порушення умов цієї Угоди, якщо таке порушення
спричинене дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади,
пожежу, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, відсутність електроенергії та/або збої роботи
комп’ютерної мережі, страйки, цивільні хвилювання, заворушення, будь-які інші обставини, не
обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання Виконавцем умов цієї оферти та не є
підконтрольними Виконавцю.
4.4. У разі неможливості надання сервісів з вини Виконавця, останній зобов’язується здійснити
повернення коштів, сплачених Замовником. В інших випадках повернення коштів не провадиться.
4.5. Виконавець має право проводити відеофіксацію дій Замовника при наданні послуг, що є
предметом цієї Угоди, у тому числі вводити для Замовника обмеження у часі за умови забезпечення
доступу до відповідних інформаційних матеріалів (поточних та демонстраційних завдань, обов'язкових
контрольних робіт тощо).
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. Відповідальність Сторін за цією Угодою відповідає положенням розділу 10 Основного
договору.
5.2. Сукупна відповідальність Виконавця за цією Угодою, за будь-яким позовом або претензією
щодо Угоди або її виконання обмежується сумою платежу, сплаченого Виконавцю Замовником за цією
Угодою.
6. СТРОК ДІЇ УГОДИ
6.1. Ця Угода набирає чинності з моменту його акцепту Замовником та поширюється на
правовідносини, що виникли протягом дії оплаченого періоду користування Особовим кабінетом, а
також виконання Виконавцем зобов'язань щодо надання послуг в обсязі, відповідному розміру
передоплати, що здійснюється Замовником за цією офертою згідно з обраним форматом. Датою
акцепту є дата сплати Замовником послуг Виконавця.
7. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
ФОП Парасюк Олена Олегівна
Юридична адреса: Україна, 62458, Харківська обл., смт Покотилівка, вул. Науки, буд. 9.
ІПН:
2764118728
Рахунок
№ UA623515330000026003052165696 в ХАРКIВСЬКЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Текст цієї Угоди розміщено на сайті school.osvitabezmezh.com.ua.
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