CỬA HÀNG HÀNG NGÀY CUNG CẤP
CỬA TIỆM
Cung cấp hợp đồng công cộng của các cửa hàng trực tuyến, trang web:
Thỏa thuận này xác định các điều kiện để mua hàng hóa trong cửa hàng trực tuyến
cửa hàng, được đặt trên trang web tại một địa chỉ trên Internet
1. Quy định chung:
1.1. PE CTT hành động trên cơ sở Hiến chương
đăng ký nhà nước của một doanh nhân cá nhân
(Hơn nữa Người bán), xuất bản thỏa thuận này cho cửa hàng trực tuyến
cửa tiệm.
1.2. Hợp đồng này là một hợp đồng cung cấp công cộng (cung cấp) trong
địa chỉ của cả cá nhân và pháp nhân (sau đây gọi là Người mua) theo
Bộ luật dân sự của Ukraine.
1.3. Ưu đãi công khai này (sau đây là Ưu đãi) xác định tất cả các tài liệu
các điều khoản trong hợp đồng giữa Người bán và Người mua (sau đây gọi là Các Bên
). 1.4. Hợp đồng cung cấp có thể được chấp nhận (chấp nhận) bởi bất kỳ vật lý nào
hoặc pháp nhân tại Ukraine có ý định
để mua hàng hóa được bán bởi PE Grigorovich Dovzhenko thông qua Internet
tm
cửa tiệm
Cửa hàng nằm trên trang web
1.5. Trong trường hợp chấp nhận các điều kiện của hợp đồng Ưu đãi này, vật lý
hoặc pháp nhân làm cho việc chấp nhận đề nghị trở thành Người mua.
1.6. Người mua chấp nhận vô điều kiện tất cả các điều kiện có trong Ưu đãi trong
toàn bộ (đó là, đầy đủ và không có ngoại lệ).
1.7. Thỏa thuận cung cấp, cũng như tất cả các thông tin bổ sung về sản phẩm
xuất bản trên trang web
1.8. Cửa hàng trực tuyến, được thiết kế để tổ chức từ xa
cách bán hàng qua Internet, cũng như thông báo cho người mua
về hàng hóa và dịch vụ PE CTT.
1.9. Sử dụng tài nguyên của một cửa hàng trực tuyến để xem và chọn
của hàng hóa, cũng như để đặt hàng, miễn phí cho Người mua.
1.10. Tất cả nội dung - văn bản, đa phương tiện và tài liệu được đăng trên
s là tài sản của PE CTT.

Sử dụng bất kỳ thông tin từ trang web, bao gồm cả cho mục đích
tiếp tục bán lại hàng hóa bị truy tố. chào bán công khai
hàng hóa và tài liệu từ trang web Internet, phương tiện truyền thông in ấn,
phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội mà không có sự cho phép bằng văn bản của FLP
CTT bị cấm.
1.11. Các cửa hàng trực tuyến được hướng dẫn trong các hoạt động của nó
quy định của Bộ luật Dân sự Ukraine, Luật
"Về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng."
1.12. Lời đề nghị này có thể được thay đổi bởi PE CTT mà không cần làm thế nào
thông báo đặc biệt, phiên bản mới này
hợp đồng cung cấp có hiệu lực kể từ thời điểm được đăng trên trang web, trừ khi có quy định khác
nhưng phiên bản mới của đề nghị hợp đồng, và không áp dụng cho
mối quan hệ pháp lý giữa Người mua và cửa hàng trực tuyến phát sinh trước khi nhập cảnh
phiên bản mới của thỏa thuận cung cấp có hiệu lực. Phiên bản hiện tại của hợp đồng cung cấp
luôn là
và trên trang web tại
2. ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG ƯU ĐÃI
2.1. Người bán cam kết chuyển quyền sở hữu cho người mua và người mua
đồng ý thanh toán và chấp nhận các sản phẩm được đặt hàng trong cửa hàng trực tuyến.
2.2. Các hàng hóa trong cửa hàng trực tuyến là:
2.2.1. Tất cả các sản phẩm liên kết đến từ trang đến địa chỉ
2.2.2. Trình diễn các video và video trong đó hàng hóa được hiển thị.
2.3. Để trình diễn trực quan hàng hóa trong danh mục có thể được sử dụng
hình ảnh từ internet.
2.4. Mỗi Không có kèm theo thông tin văn bản về anh ta. người mua
Quyền liên hệ với dịch vụ hỗ trợ của cửa hàng trực tuyến tại
kdovjenkp67 @ gmail để biết thêm thông tin về sản phẩm mà anh ta quan tâm. bởi
Yêu cầu của Người mua phải được cung cấp bởi người quản lý cửa hàng trực tuyến bằng cách sử
dụng
thông tin email cần và đủ về mặt
Người mua và người bán, để Người mua đưa ra quyết định về việc mua hàng hóa.
2.5. Các hàng hóa được bảo vệ bởi luật pháp hiện hành và được dành cho
sử dụng cá nhân của người mua.

đăng ký và thanh toán đơn hàng.
3.2. Người mua được coi là đã chấp nhận đề nghị tại thời điểm đăng ký và
đề nghị thanh toán.
3.3. Người mua thông báo ý định mua hàng bằng cách đặt hàng và
chuyển tiền để thanh toán tiền hàng vào tài khoản ngân hàng của người bán (
trong trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt) hoặc vào tài khoản Người bán.
3.4. Trong trường hợp chấp nhận lời đề nghị, Người mua chấp nhận vô điều kiện tất cả
các điều kiện
của hợp đồng này, được coi là một người đã tham gia PE CTT trong một mối
quan hệ hợp đồng.
4. HÀNG VÀ ĐẶT HÀNG MUA HÀNG
4.1. Giá của Sản phẩm trong cửa hàng trực tuyến được chỉ định bằng hryvnias
tiếng Ukraina trên mỗi đơn vị
Sản phẩm.
4.2. Giá của hàng hóa được chỉ định trong cửa hàng trực tuyến có thể được thay
đổi Người bán đơn phương, trong khi giá đặt hàng và trả tiền
Sản phẩm của người mua không có thể thay đổi.
4.3. Tổng số tiền của đơn hàng được chỉ định trong phần "Rổ" trong dòng "Số tiền"
đặt hàng ".
4.4. Các hàng hóa được trình bày trên Trang web có thể có một chút khác biệt trong
bao bì hoặc trong các thông số kỹ thuật khai báo không ảnh hưởng đến các thuộc
tính chính và
đặc điểm của hàng hóa, về tất cả các sắc thái và thay đổi, người mua phải
thông báo trước và đồng ý với họ cho đến khi thanh toán.
4.5. Người mua có quyền đặt hàng cho bất kỳ sản phẩm nào được trình bày trên Internet
- cửa hàng cửa hàng. Các ngoại lệ cho quy tắc này được chỉ định trong phần mô tả của
từng sản phẩm trong
trong trường hợp nắm giữ cổ phiếu, rút hàng khỏi bán, v.v.
4.6. Người bán đảm bảo có sẵn hàng hóa đại diện trong
Địa điểm. Các hàng hóa / tính năng đi kèm không đủ điều kiện cho
thông tin toàn diện và có thể chứa lỗi chính tả. để chắc chắn
Thông tin về sản phẩm Người mua phải liên hệ với Dịch vụ khách hàng.
4.7. Đơn đặt hàng của Người mua được thực hiện theo các quy trình được chỉ định trong

4.9. Người mua hoàn toàn chịu trách nhiệm cung cấp sai
thông tin dẫn đến việc người bán của nó không thể thực hiện đúng
nghĩa vụ đối với Người mua.
4.10. Cửa hàng trực tuyến Onshop không chỉnh sửa thông tin người mua.
4.11. Sau khi đặt và thanh toán đơn hàng đến địa chỉ email của Người mua
xác nhận chấp nhận đơn đặt hàng được gửi. Trong trường hợp này, chỉ định
với trạng thái tôi
"Sự đối xử".
4.12. Ngày dự kiến chuyển giao Đơn đặt hàng được người quản lý thông báo cho Người mua,
phục vụ Đơn hàng, qua e-mail hoặc trong cuộc gọi thử nghiệm cho Người mua.
4.13. Ngày chuyển hàng có thể được người bán đơn phương thay đổi
đặt hàng nếu có khách quan, theo người bán, lý do.
5. THANH TOÁN HÀNG HÓA
5.1. Người mua trả tiền cho đơn đặt hàng theo bất kỳ cách nào được chọn trong cửa hàng trực
tuyến
cửa tiệm.
5.2. Thẻ ngân hàng VISA và MasterCard;
Hệ thống ngân hàng Internet, ATM; thiết bị đầu cuối
thanh toán ngay.
5.3. Thanh toán cho đơn đặt hàng được thực hiện bằng hryvnias tiếng Ukraina.
5.4. Hàng hóa được giao cho người mua với giá cả, tên và số lượng,
lệnh thích hợp do Người mua phát hành và thanh toán.
6. GIAO HÀNG
6.1. Lãnh thổ giao hàng được trình bày trong cửa hàng trực tuyến,
Giới hạn ở Ukraine.
6.2. Giao hàng được thực hiện qua thư mới
dựa trên thanh toán 100% cho hàng hóa bằng chuyển khoản hoặc khi thanh toán tại chi nhánh
. 6.3. Chi phí giao hàng của mỗi Đơn hàng được tính riêng, dựa trên
Trọng lượng sản phẩm, khu vực và phương thức giao hàng.
6.4. Có thể chậm trễ giao hàng do các tình huống không lường trước được,
xảy ra không có lỗi của Người bán.
6.5. Nguy cơ tử vong do tai nạn hoặc thiệt hại do tai nạn đối với Sản phẩm chuyển sang
Cho Người mua kể từ thời điểm chuyển Đơn đặt hàng cho Người mua và được Người mua

hoàn trả cho Người mua chi phí cho đơn đặt hàng trả trước của Người mua và giao hàng
cho
đầy đủ sau khi nhận được từ Dịch vụ giao hàng xác nhận việc mất Đơn hàng
. 6.6. Người bán có nghĩa vụ chuyển nhượng hàng hóa cho người mua được coi là hoàn
thành trong
thời điểm chuyển giao cho một dịch vụ chuyển phát nhanh, công ty vận tải hoặc bộ phận
dịch vụ bưu chính. Khi nhận được đơn đặt hàng tại nhà ga của công ty vận tải, người mua
l sau khi thanh toán hàng hóa đã giao phải kiểm tra hàng hóa đã giao và thực hiện
mở cửa với sự có mặt của nhân viên thiết bị đầu cuối để kiểm tra sự tuân thủ của Hàng
hóa
tuyên bố số lượng, chủng loại, tính đầy đủ của hàng hóa và tính toàn vẹn của bao bì. TẠI
trong trường hợp khiếu nại đối với hàng hóa được giao (đầu tư dưới mức, đầu tư Không
vào
ngoài các mặt hàng được ghi trong kho, lỗi sản xuất, các yêu cầu khác)
theo hướng của người nhận, nhân viên của nhà ga của công ty vận tải bao gồm
Đạo luật về sự không nhất quán được xác định. Nếu người nhận yêu cầu bồi thường
thủ tục trên, Người bán được xem xét đầy đủ và đúng cách
hoàn thành nghĩa vụ chuyển hàng.
6,7. Khi chấp nhận một đơn đặt hàng từ một chuyển phát nhanh, người mua phải kiểm tra
giao hàng
và Không có và kiểm tra xem nó có tuân thủ số lượng khai báo, phân loại và
tính đầy đủ của Hàng hóa, cũng như kiểm tra tính toàn vẹn của bao bì. Trong trường hợp
vắng mặt
yêu cầu đối với hàng hóa được giao Người mua ký tên trong Mẫu đơn đặt hàng trực tuyến
. đăng ký
c trong các tài liệu cung cấp chỉ ra rằng Người mua không yêu cầu Hàng hóa
tuyên bố và người bán thực hiện đầy đủ và đúng nghĩa vụ của mình đối với
chuyển hàng hóa. Chuyển phát nhanh ở địa chỉ của Người mua được giới hạn ở 15
phút
6.8. Người dùng hiểu và đồng ý rằng:
Giao hàng là một dịch vụ riêng biệt không phải là một phần không thể thiếu
được mua bởi Hàng hóa Người mua, việc thực hiện kết thúc tại thời điểm đó
nhận bởi Người nhận Hàng hóa và / hoặc thanh toán cho nó. Tuyên bố
chất lượng của hàng hóa mua lại phát sinh sau khi nhận được hàng hóa được xem xét
trong
Theo Luật của Ukraine "Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng" và bảo đảm
nghĩa vụ của người bán. Về vấn đề này, việc mua hàng hóa có giao hàng không
Người mua có quyền yêu cầu giao hàng đã mua với mục đích bảo hành

trả lại chi phí giao hàng trong trường hợp Người mua có quyền trả lại
Tôi có tiền cho Hàng hóa như vậy, theo Luật "Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng" của Ukraine.
7. Quyền và nghĩa vụ của các bên.
7.1. Người bán đồng ý:
7.1.1. Không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào của Người mua và không cung cấp
truy cập thông tin này cho các bên thứ ba, trừ khi được cung cấp
Luật pháp Ukraine.
7.1.2. Cung cấp cho người mua cơ hội nhận được tư vấn miễn phí
đến các địa chỉ email được chỉ định trên trang chính của cửa hàng trực tuyến
mua sắm tại
7.1.3. Người bán có quyền sửa đổi hợp đồng này để
đơn phương cho đến khi kết luận.
7.1.4. Người bán có quyền mở rộng và giảm bớt hàng hóa
cung cấp trên trang web, quy định quyền truy cập vào việc mua bất kỳ hàng hóa, cũng như
đình chỉ hoặc chấm dứt việc bán bất kỳ hàng hóa nào
tùy ý.
7.2. Người mua đồng ý:
7.2.1. Trước khi ký kết hợp đồng, hãy đọc nội dung của hợp đồng
Ưu đãi, điều khoản thanh toán và giao hàng, đặc điểm của hàng hóa trên trang web Internet cửa hàng cửa hàng
7.2.2. Cung cấp thông tin đáng tin cậy về bản thân (tên, họ, liên hệ
điện thoại, cũng như thông tin chi tiết về địa chỉ giao hàng).
8. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP.
8.1. Người bán không chịu trách nhiệm về thiệt hại gây ra cho người mua
do sử dụng không đúng cách Hàng hóa mua trong cửa hàng trực tuyến
Cửa hàng
8.2. Người bán không chịu trách nhiệm về nội dung và hoạt động.
các trang web bên ngoài.
8.3. Người bán không chịu trách nhiệm về nội dung và độ chính xác.
được cung cấp bởi người mua khi thanh toán.
8.4. Người bán không chịu trách nhiệm giao hàng, nếu

8,5. Người bán không chịu trách nhiệm nếu kỳ vọng của Người mua về
Tài sản tiêu dùng của Hàng hóa không được chứng minh.
8.6. Người bán không chịu trách nhiệm cho hiệu suất không hoặc hiệu suất không phù hợp
.
nghĩa vụ giao hàng, nếu chúng là hậu quả của bất khả kháng
hoàn cảnh.
8.7. Người mua, đặt hàng, chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin
thông tin được cung cấp, và cũng xác nhận rằng với các điều khoản này
Thỏa thuận cung cấp Tôi đã đọc và đồng ý.
8.8. Tất cả các tranh chấp và bất đồng phát sinh trong quá trình thực hiện của các Bên
nghĩa vụ theo thỏa thuận này được giải quyết thông qua đàm phán. Khi nào
không thể loại bỏ chúng, các Bên có quyền nộp đơn xin bảo vệ tư pháp
lợi ích của họ.
8,9. Các bên có trách nhiệm thực hiện không hiệu quả hoặc không phù hợp.
Thỏa thuận này của Ưu đãi theo cách thức được quy định bởi thỏa thuận này và
pháp luật hiện hành của Ukraine.
7. Trả lại hàng hóa và phương tiện.
7.1. Việc trả lại hàng hóa được thực hiện theo Luật pháp Ukraine "Bảo vệ quyền lợi
người tiêu dùng. "
7.2. Trả lại hàng chất lượng tốt:
7.2.1. Người mua có quyền từ chối hàng đã đặt bất cứ lúc nào trước khi nó
nhận, và sau khi nhận hàng trong vòng 7 ngày, không kể ngày mua. trở về
Hàng hóa có chất lượng tốt là có thể nếu trình bày của nó được bảo quản,
tài sản của người tiêu dùng, cũng như một tài liệu xác nhận thực tế và điều kiện mua hàng
sản phẩm được chỉ định.
7.2.2. Nếu người mua từ chối hàng hóa. Người bán trả lại anh ta
chi phí của hàng trả lại, không bao gồm chi phí người bán liên quan đến
Giao hàng trả lại bởi Người mua trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận
Trả lại hàng cho kho của người bán cùng với đơn đăng ký được hoàn thành bởi người
mua
trở về.
7.2.3. Nếu tại thời điểm Người mua yêu cầu, một sản phẩm tương tự không có sẵn trong
bán hàng từ Người bán, Người mua có quyền từ chối thực hiện việc này
Các thỏa thuận và yêu cầu trả lại số tiền đã trả cho hàng hóa được chỉ định.

Người bán phải trả lại số tiền đã trả cho hàng trả lại trong
10 ngày kể từ ngày trả lại hàng.
7.2.4. Nước hoa và mỹ phẩm, dệt may không phải trả lại
hàng hóa (cotton, lanh, lụa, len và vải tổng hợp,
hàng hóa từ các vật liệu không dệt như ruy băng vải, bện, ren và các loại khác), may
và hàng dệt kim, việc sử dụng bình thường không yêu cầu
quần áo khác giữa họ và cơ thể, bao gồm đồ bơi, đồ lót, hàng dệt kim
sản phẩm, vv (Theo Danh sách các sản phẩm phi thực phẩm phù hợp
phẩm chất không phải trả lại hoặc trao đổi cho hàng hóa tương tự có kích thước khác,
hình thức, kích thước, kiểu dáng, màu sắc hoặc cấu hình được Nghị định phê duyệt
Chính phủ Ukraine).
7.3. Trả lại hàng hóa không đủ chất lượng:
7.3.1. Sản phẩm không đủ chất lượng có nghĩa là một sản phẩm
khiếm khuyết và không thể đảm bảo thực hiện các phẩm chất chức năng của nó.
Hàng hóa nhận được phải tương ứng với mô tả trên Trang web. phân biệt yếu tố
thiết kế hoặc trang trí của mô tả được nêu trên Trang web không phải là một dấu hiệu
chất lượng không đầy đủ.
7.3.2. Sự xuất hiện và tính đầy đủ của Hàng hóa, cũng như tính đầy đủ của toàn bộ Đơn
hàng
phải được Người nhận kiểm tra tại thời điểm giao hàng.
7.3.3. Khi giao hàng, người mua đặt chữ ký của mình vào mẫu đơn đặt hàng trong cột
.
Tôi không có loại hàng hóa. Sau khi nhận được yêu cầu đặt hàng đối với các khuyết tật
bên ngoài của hàng hóa, đơn hàng của nó
số lượng, tính đầy đủ và trình bày không được chấp nhận.
7.3.4. Nếu hàng hóa được giao cho người mua không đủ chất lượng và họ không
được người bán đồng ý trước, người mua được hưởng.
7.3.5. Khiếu nại về việc trả lại số tiền đã trả cho hàng hóa phải tuân theo
sự hài lòng trong vòng 10 ngày kể từ ngày nộp yêu cầu liên quan.
7.4. Hoàn lại tiền được thực hiện bằng cách sử dụng một khoản hoàn lại
Hàng thanh toán đầy đủ vào thẻ ngân hàng hoặc đặt hàng bưu chính.
Phương pháp nên được chỉ định trong lĩnh vực thích hợp của đơn xin hoàn trả hàng hóa
.
7.5. Phương thức hoàn trả được thỏa thuận bởi Người bán và Người mua trong
từng trường hợp riêng lẻ.

8. Trường hợp bất khả kháng
8.1. Các bên được miễn trách nhiệm vì không thực hiện hoặc không phù hợp
thực hiện nghĩa vụ theo Thỏa thuận trong thời gian bất khả kháng. Dưới
bất khả kháng có nghĩa là phi thường và không thể khắc phục trong các điều kiện nhất
định
các trường hợp cản trở việc thực hiện nghĩa vụ của các Bên theo
thỏa thuận thực tế. Chúng bao gồm thiên tai (động đất, lũ lụt và
v.v.), hoàn cảnh của cuộc sống công cộng (hoạt động quân sự, tình huống khẩn cấp,
các cuộc đình công lớn, dịch bệnh, v.v.), các biện pháp cấm của nhà nước
Nội tạng. Trong thời gian này, các bên không có yêu cầu lẫn nhau và mỗi bên
Các bên phải chịu rủi ro về hậu quả bất khả kháng.
9. THỜI GIAN HỢP ĐỒNG
9.1. Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực khi Người mua chấp nhận điều này
Lời đề nghị kết thúc với sự hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của các bên.
10. SỐ LIỆU CÁ NHÂN
10.1. Người mua đồng ý bày tỏ sự đồng ý với việc thực hiện Người bán
xử lý (thu thập, hệ thống hóa, tích lũy, lưu trữ, sàng lọc (cập nhật,
thay đổi), sử dụng, phân loại, phân phối (bao gồm chuyển nhượng, bao gồm
xuyên biên giới), cá nhân hóa, ngăn chặn, phá hủy cá nhân của họ
dữ liệu (họ, tên, bảo trợ, giới tính, ngày sinh, nơi sinh, ảnh
, Dữ liệu của một tài liệu nhận dạng, địa chỉ cư trú (đăng ký), số
điện thoại, e-mail, skype), chi tiết ngân hàng để thực hiện nghĩa vụ theo
thỏa thuận thực tế.
10.2. Sự đồng ý này được đưa ra trong khoảng thời gian 10 (mười) năm và có thể bị thu
hồi
Người mua bằng cách gửi một tuyên bố bằng văn bản cho người bán
11. ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG
11.1. Người bán có quyền gửi thông tin, bao gồm quảng cáo
tin nhắn đến email và điện thoại di động của Người mua với sự đồng ý của anh ấy,
thể hiện dưới hình thức hành động của mình, xác định duy nhất
thuê bao này và cho phép bạn xác lập ý chí của mình để nhận
tin nhắn. Người mua có quyền từ chối nhận quảng cáo và thông tin khác
th mà không giải thích lý do từ chối bằng cách thông báo cho người bán về việc từ chối
bằng cách gửi đơn đến địa chỉ email của người bán

kdovjenkp67 @ gmail. Tin nhắn dịch vụ thông báo cho Người mua về đơn hàng
và các giai đoạn xử lý của nó, được gửi tự động và không thể bị từ chối
Bởi người mua.
11.2. Người bán có quyền chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng
và các quyền và nghĩa vụ của họ phát sinh từ mối quan hệ của nó với Người mua, cho các bên
thứ ba.
11.3. Cửa hàng trực tuyến và dịch vụ được cung cấp có thể tạm thời
một phần hoặc hoàn toàn không có sẵn do phòng ngừa hoặc khác
làm việc hoặc cho bất kỳ lý do kỹ thuật khác. Dịch vụ kỹ thuật
Người bán có quyền định kỳ tiến hành phòng ngừa cần thiết hoặc
công việc khác có hoặc không có thông báo trước cho người mua.
11.4. Mối quan hệ giữa Người dùng / Người mua và Người bán được áp dụng
vị trí của pháp luật Ukraine.
11,5. Trong trường hợp câu hỏi và khiếu nại từ
Người dùng / Người mua, anh ta phải liên hệ với Người bán qua điện thoại hoặc người khác
một cách hợp lý Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh giữa các bên sẽ cố gắng giải quyết con đường
m đàm phán, nếu không đạt được thỏa thuận, tranh chấp sẽ được đề cập đến
cho cơ quan tư pháp theo pháp luật hiện hành của Ukraine.
11.6. Công nhận bởi một tòa án về sự vô hiệu của bất kỳ điều khoản nào về điều này
Thỏa thuận không đòi hỏi sự vô hiệu của các điều khoản còn lại.
12. Quy định cuối cùng
12.1. Không Bên nào có quyền chuyển nhượng (chuyển nhượng, chuyển nhượng) quyền
của mình và
nghĩa vụ theo Thỏa thuận toàn bộ hoặc một phần cho bên thứ ba mà không có văn bản
sự đồng ý của Bên kia, ngoại trừ trường hợp quy định tại khoản 9.1.5. Của hợp đồng.
13. YÊU CẦU PE CTT :
Doanh nhân cá nhân CTT
Mã EDRPOU 2705217995
Tài khoản ngân hàng UA47 3808 0500 0000 0025 0077 7877 5
Công ty cổ phần ngân hàng Raiffeisen Ngân hàng Aval
Odessa, đường phố Catherine, 298
Email hỗ trợ: kdovjen87@gmail.com

