ҚОЛДАНУШЫЛЫҚ КЕЛІСІМ
1. КЕЛІСІМНІҢ МӘНІ
1.1.
Осы Қолданушылық келісім «TASSAY.RU» сайтының әкімшілігі (бұдан әрі - Әкімшілік)
мен Қызметті қолдану туралы Қолданушылар арасындағы байланысты реттейді.
Қолданушы -осы Келісімге қосылған әрекетке қабілетті жеке тұлға.
1.2. Осы Келісімде онымен байланысты қатынастарында Тараптармен туындайтын
мынадай терминдер мен анықтамалар қолданылады: • Қолданушы -осы Келісімге қосылған
әрекетке қабілетті жеке тұлға. • Сервис- сайтты қолдана отырып, қолданушыға
ұсынылатын қызметтер кешені. • Келісім - бұл барлық толықтырулар мен өзгертулер
енгізілген нақты келісім. • Сайт әкімшілігі (әкімшілік) – «Постнофф и Ко» жауапкершілігі
шектеулі қоғамы (РФ, 142901, Мәскеу облысы, Кашир ауданы, Кашира қ., Строительная
көш., 15, СТСН 770334350, БӨП 501901001, НМТН 1037739415042), ол Сайтқа барлық
тиісті мүліктік құқықтарға, соның ішінде сайттың домендік атауына құқықтарға ие және
оны басқаруды жүзеге асырады.

2. ЖАЛПЫ ШАРТТАР
2.1. Осы Қолданушылық келісім (бұдан әрі Келісім) «Постнофф және Ко» жауапкершілігі
шектеулі қоғамы мен Қолданушы арасындағы заңды түрде міндеттейтін шарт болып
табылады және TASSAY.RU. қызметтерін қолдануды регламенттейді. Осы Келісімге
тиісті түрде қосылған жеке тұлға пайдаланушы болып танылады.
2.2. Қолданушы, Сервисті сайтта орналастырылған материалдарды қарауды қоса алғанда,
оның жарияланған функционалдық мүмкіндіктері шегінде кез келген тәсілмен және кез
келген нысанда пайдалана алады. Сервисті пайдаланудың кез-келген әдісі мен кезкелген формасы Ресей Федерациясының Азаматтық кодексінің 437 және 438баптарының ережелеріне сәйкес осы Келісімнің шарттары бойынша жасалынады.
2.3. Сайт материалдары мен қызметтерін пайдалану Ресей Федерациясының
қолданыстағы заңнамасының нормаларымен реттеледі.
2.4. Сайт материалдарына қол жеткізе отырып, Қолданушы осы Келісімге қосылған болып
саналады.
2.5. Осы Қолданушы келісімін қабылдай отырып, жеке тұлға әкімшілік, Серіктестер
өткізетін жарнамалық хабарламаларды e-mail тарату арқылы промо-акцияларға алуға
келісім береді.
2.6. Қолданушы Жеке ақпараттарды сайтта орналасқан тіркеу нысанындағы тиісті
ақпараттарды толтыру арқылы ұсына алады.

2.7. Қолданушының жеке ақпараттарының заңдылығы мен дәйектілігі үшін оларды ұсынған
тұлға ғана жауапты болады. Әкімшілік қолдан көрсеткен жеке ақпараттарды тексеру үшін
ешқандай міндеттеме алмайды.
2.8. Әкімшілік пен оның серіктестері қолданушылардың жеке ақпараттарын өңдеудің
мақсаттары: -қолданушыларды промо-акцияларға, маркетингтік зерттеулерге қатысу ға
тарту; -қолданушының әкімшіліктің және/немесе серіктестердің өнімдері мен қызметтерінің
сапасына қанағаттану дәрежесін зерттеу; -қолданушыларды әкімшіліктің, оның
серіктестерінің өнімдері мен қызметтері туралы хабардар ету; -E-mail жіберу арқылы
хабардар ету;

3. ҚОЛДАНУШЫНЫҢ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ
3.1. Қолданушы Ресей заңнамасын немесе халықаралық құқық нормаларын, соның ішінде
зияткерлік меншік, авторлық және/немесе сабақтас құқықтар, жалпы қабылданған
мораль және адамгершілік нормаларын, сондай-ақ сайттың және Сайт қызметтерінің
қалыпты жұмысын бұзуға әкелетін немесе әкелуі мүмкін кез келген іс-әрекеттерді
бұзатын әрекеттер жасамауға және түсініктемелер мен жазбалар қалдырмауға келіседі.
3.2. Сайт материалдарын құқық иеленушілердің келісімінсіз қолдануға жол берілмейді.
3.3. Қорғалатын авторлық туындыларды қоса алғанда, Сайт материалдарына дәйекс өз
келтіру кезінде сайтқа сілтеме жасау міндетті.
3.4. Сайт әкімшілігі сайтта сілтемелер болуы мүмкін сыртқы ресурстарға кіру және
пайдалану үшін жауап бермейді.
3.5. Сайт әкімшілігі Сайттың кез-келген мазмұнына, авторлық құқықтарды тіркеуге және
осындай тіркеу туралы ақпаратқа, тауарлар мен қызметтерге қол жетімді немесе сыртқы
сайттарда немесе ресурстарда немесе Қолданушының басқа байланыстарында ол сайтта
орналастырылған ақпаратты немесе сыртқы ресурстарға сілтемелерді қолданып енгізуіне
байланысты мүмкін немесе туындауы мүмкін жағдайларға Қолданушы алдында тікелей
немесе жанама міндеттемесі жоқ және оған жауап бермейді.

4. БАСҚА ДА ШАРТТАР
4.1. Осы Келісімнен туындайтын немесе онымен байланысты барлық ықтимал даулар
Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешілуі тиіс.
4.2.
Қолданушылардың бірі Келісім ережелерін бұзған жағдайдағы Сайт әкімшілігі
тарапынан әрекетсіздік сайт әкімшілігін өз мүдделерін және заңнамаға сәйкес қорғалатын
сайт материалдарының авторлық құқықтарын қорғау үшін кешірек тиісті іс-әрекеттер жасау
құқығынан айырмайды.

4.3.
Сайт әкімшілігі кез келген уақытта осы Келісімнің шарттарын біржақты тәртіпте
өзгертуге құқылы.

5. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР
5.1. Осы Келісімнен туындайтын немесе онымен байланысты барлық ықтимал даулар
Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешілуі тиіс.
5.2. Соттың Келісімнің қандай да бір ережесін жарамсыз немесе мәжбүрлеп орындатуға
жатпайтын деп тануы Келісімнің өзге ережелерінің жарамсыздығына әкеп соқпайды.
5.3. Қолданушы осы Келісімнің барлық тармақтарымен танысқанын растайды және
оларды сөзсіз қабылдайды.

