
Загальні положення 

1.1. Управління цим сайтом - «shop.nashepivo.com.ua» здійснює компанія ТМ «Наше пиво» 

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця укласти 
електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на 
умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця. 

Предмет договору 

2.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується 
оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору. 

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет - магазині, в тому числі: 

- добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет - магазині; 

- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет - магазині; 

- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет - магазині; 

- обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору. 

Порядок оформлення замовлення 

3.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті 
Інтернет - магазину і який є в наявності. 

3.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості. 

3.3. При відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов'язаний поставити Покупця до 
відома (по телефону або через електронну пошту). 

3.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, 
відмовитися від даного товару, анулювати замовлення. 

Інші умови 

4.1. Інтернет - магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через 
Інтернет. 

4.2. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні 
замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої 
оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, 
використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних». 

4.3. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет - магазині замовлення означає повну згоду Покупця 
з умовами договору купівлі-продажу 

4.4. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 
11 Закону України «Про електронну комерцію» 

4.5. Використання ресурсу Інтернет - магазину для попереднього перегляду товару, а також для 
оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним. 

4.6. Інформація, яку надає Покупець є конфіденційною. Інтернет - магазин використовує 
інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень 
Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін. 


