
ҚОСЫЛУ ШАРТЫ
Төменде жазылған шарттар бұдан əрі Компания деп аталатын Advant Global Services Ltd. жəне

Компания қызметтерін пайдаланушылар арасындағы серіктестік туралы шарттың бір бөлігі болып
табылады. Компания тек осы шарттар негізінде қызмет көрсетеді.

I. АНЫҚТАМАЛАР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР

Компания - Advant Global Services Ltd., тіркелген мекенжайы – P.O. Box 590, Suite 9, Henville Building,
Charlestown, Nevis, Federation of Saint Kitts and Nevis.

Пайдаланушы - https://advant.club сайтында тіркелген, тіркеу сəтінен бастап 10 күн ішінде тегін негізде
Компания сайтының іздеу-ақпараттық жүйесіне тестілік қолжетімділік құқығына ие жеке тұлға.

Жолсерік - Тəуелсіз серіктес Сайтта көрсеткен жеке тұлға, оның пайдасына Тəуелсіз серіктеспен
немесе Жеке серіктеспен қызметтерді/тауарларды сатып алу ресімделуі мүмкін.

Жеке серіктес - Сайтта Тəуелсіз серіктес көрсеткен, аккаунтқа қолжетімділігі бар жəне Тəуелсіз
серіктестің қатысуынсыз өз атынан қызметтерді/тауарларды сатып алуды рəсімдей алатын жеке
тұлға.

Сайт - https://advant.club мекенжайы бойынша орналасқан Компанияның веб-сайты.

Жүйе – Жеткізушілердің тауарларын/қызметтерін табуға жəне сатып алуға мүмкіндік беретін
https://advant.club сайтының іздеу-ақпараттық онлайн-жүйесі.

Аккаунт - интернет-аккаунт, Пайдаланушының/Тəуелсіз серіктестің есептік жазбасы, Сайттағы
Пайдаланушының/Тəуелсіз серіктестің ақпараттық деректерінің жиынтығы. Аккаунт Сайттың
іздеу-ақпараттық жүйесін толық немесе тестілік көлемде пайдалануға мүмкіндік береді жəне
Пайдаланушының/Тəуелсіз серіктестің Жеке Кеңсесіне (ішкі профилі) қолжетімділік ұсынады.

Қызметтерді немесе тауарларды жеткізуші (Жеткізуші) – өз тауарларын немесе қызметтерін Тəуелсіз
əріптестермен сатып алу мақсатында сайттың іздеу-ақпараттық жүйесінде немесе сайтта ұсынатын
кəсіпкерлік қызмет субъектісі.

Абонемент - Компаниямен ынтымақтастық нəтижесінде табыс алу мүмкіндігін негіздейтін Компанияның
кеңейтілген қызметтеріне ақылы қолжетімділік.

Тəуелсіз серіктес - бұл Компанияның тəуелсіз ақпараттық серіктесі, яғни Компанияның
Абонементтерінің бірін сатып алған Пайдаланушы.

Есептік кезең - бұл жексенбі күні сағат 00:00:01-ден сенбі күні 23:59:59-ға дейінгі уақыт кезеңі жəне бір
аптаны (7 толық тəулік) құрайды.

Сайттың қолдау қызметі - Пайдаланушының/Тəуелсіз серіктестің Компаниямен немесе
тауарларды/қызметтерді Жеткізушілермен онлайн-хат алмасу түрінде жеке қарым-қатынас жасау
орталығы.
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II. КОМПАНИЯ ҚЫЗМЕТТЕРІ, ШАРТ МƏНІ

1. Компания Жеткізушілердің əр түрлі тауарларын/қызметтерін іздеуге жəне тапсырыс беруге
қолжетімділікті, Пайдаланушылардың/Тəуелсіз серіктестердің Жеткізушілерден тауарларды немесе
қызметтерді одан əрі сатып алуы мақсатында сайттың іздеу-ақпараттық жүйесін пайдалану құқығын
ұсынады.

2. Пайдаланушы Жүйені шектеулі (тестілік) 10 күндік пайдалану құқығын сайтта тіркелген жағдайда ғана
алады. Тіркелу үшін жеке ұсыныс сілтемесі қажет, оны тек Тəуелсіз серіктес жібере алады.

3. Тіркеу тиісті онлайн-нысанды толтыру кезінде Қосылу шартының осы талаптары, Құпиялылық
саясаты қабылданғаннан кейін күшіне енеді.

III. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕР

1. Осы Шартта ашылмаған Пайдаланушының/Тəуелсіз серіктестің жеке деректерін Компаниямен
пайдалану ережелері осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Құпиялылық саясатында
көрсетілген.

2. Қызметтерді іздеу жəне төлеу кезінде жəне Сайтта тіркелу кезінде деректерді жіберу "Secure Socket
Layer" (SSL) технологиясы көмегімен жүзеге асырылады. Компания Пайдаланушының/Тəуелсіз
серіктестің банктік немесе кредиттік картасының құпия деректерін, мысалы құпиясөзді (PIN-код), CVV2
кодты жəне т.б. талап етпейді жəне сақтамайды.

3. Пайдаланушы/Тəуелсіз серіктес өзінің кейбір деректерін өздігінен өзгертуге/жоюға немесе
support@advant.club. электрондық пошта мекенжайына жүгіну арқылы өзінің деректерін жоюға құқылы.
Пайдаланушының/Тəуелсіз серіктестің өтініші бойынша Компаниямен Пайдаланушының/Тəуелсіз
серіктестің деректерін жою аккаунтты бұғаттауға жəне оны қалпына келтірудің мүмкін еместігіне алып
келеді.

4. Бастапқы енгізуден кейін Пайдаланушы/Тəуелсіз серіктес өзінің логинінен, ТАƏ басқа, аккаунттағы
өзінің деректерін өздігінен өзгертуге құқылы.

4.1. Пайдаланушының немесе Тəуелсіз серіктестің ТАƏ/Пайдаланушының немесе Тəуелсіз серіктестің
Жеке Серіктесінің ТАƏ деректерін өзгертуді Компания осындай тұлғалардың ТАƏ ресми өзгерген
жағдайда жасайды, бұл Компанияға тиісті құжаттың (неке туралы куəліктің, ұлттық паспорттың жəне т.б.)
скан-көшірмесін ұсыну арқылы расталуға тиіс.

4.3. Пайдаланушы/Тəуелсіз серіктес өз аккаунтына Жолсеріктерді қосып, олар туралы деректерді
өздігінен шектеусіз өңдей алады.

4.4. Компания себептері мен дəлелдерін ескере отырып, Аккаунт деректерін өзгерту үшін жіберілген
құжаттарды өз қалауы бойынша бағалау құқығын өзіне қалдырады. Аккаунтқа өзгерістер енгізу тəртібіне
қатысты кеңестер мен түсіндірмелер алу үшін Пайдаланушы/Тəуелсіз серіктес əрбір нақты жағдайда
Компанияның Қолдау қызметіне жүгіне алады.

IV. ТІРКЕУ, ТӨЛЕМ ШАРТТАРЫ

1. Пайдаланушының Аккаунтын тіркеу жəне іске қосу Жүйені Жеткізушілердің тауарларына/қызметтеріне
тапсырыс беру мүмкіндігінсіз, Компанияның Абоненттерінің бірін сатып алу мүмкіндігінсіз пайдаланудың
тестілік (10 күндік) мүмкіндігін қамтиды:
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- "X" абонементі іздеу-ақпараттық жүйеге 10 жыл мерзіміне қолжетімділік береді.

- "V" абонементі іздеу-ақпараттық жүйеге 6 ай мерзіміне қолжетімділік береді.

- "III" абонементі іздеу-ақпараттық жүйеге 1 жыл мерзіміне қолжетімділік береді.

- "II" абонементі іздеу-ақпараттық жүйеге 4 жыл мерзіміне қолжетімділік береді.

- "I" абонементі іздеу-ақпараттық жүйеге 15 жыл мерзіміне қолжетімділік береді.

2. Пайдаланушы Компанияның қолданыстағы Тəуелсіз серіктесінің ұсыныс сілтемесін пайдаланып,
сайтта тіркеле алады.

2.1. Тіркелгеннен кейін Пайдаланушы Жеткізушілердің тауарларын/қызметтерін сатып алу мүмкіндігінсіз
жүйеге 10 күндік тегін тестілік қолжетімділік алады жəне тіркелген сəттен бастап 10 күннен кейін
Пайдаланушының Жүйенің іздеу қызметін пайдалануға қолжетімділігі жабылады (Сайттың Қолдау
қызметіне жəне Сайттың ақпараттық материалдарына қолжетімділіктен басқа).

3. Тəуелсіз серіктес Абонементті сатып алу үшін алғашқы төлем жасалған сəттен бастап 30 күн ішінде
баға айырмасын төлеп, Абонементті ауыстыруға құқылы.

4. Сатып алынған Абонементтің қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін Тəуелсіз серіктес келесі 10 күн
ішінде Абонементтердің біріне ақыны қайтадан төлей алады. Көрсетілген мерзімде жаңа Абонемент
төленбеген жағдайда Тəуелсіз серіктес Пайдаланушы мəртебесіне ауыстырылады.

5. Осы Қосылу шартын бұзған жағдайда немесе жоғарыда көрсетілген себептер бойынша Жүйеге
қолжетімділікті бұғаттаған жағдайда, Компания Пайдаланушыны/Тəуелсіз серіктесті жаңа тіркеуге
тыйым салу құқығын өзінде сақтайды.

6. Тіркелу, сондай-ақ Абонементтерді іске қосу адамның саналы жəне ерікті шешімінен кейінгі
əрекеттердің нəтижесі ретінде қарастырылады. Компания Пайдаланушыны/Тəуелсіз серіктесті
верификациялау үшін жазбаша өтініштің жəне жеке куəліктің скан-көшірмесін ұсынуды сұрату құқығын
өзінде сақтайды.

7. Пайдаланушының/Тəуелсіз серіктестің əрекеттерін заң нормаларына қайшы келетін немесе Жүйеге,
Компанияға, басқа Пайдаланушылардың/Тəуелсіз серіктестердің аккаунттарына қауіп төндіретін деп
бағалаған жағдайда, Компания Пайдаланушының/Тəуелсіз серіктестің жазбаша сұрауы бойынша
түсініктеме бере отырып, Пайдаланушының/Тəуелсіз серіктестің Аккаунтын дереу бұғаттау құқығын
өзінде сақтайды.

V. АБОНЕМЕНТТЕН БАС ТАРТУ, ЖЕТКІЗУШІЛЕРДІҢ
ТАУАРЛАРЫНА/ҚЫЗМЕТТЕРІНЕ ТАПСЫРЫС БЕРУ ШАРТТАРЫ
1. Тəуелсіз серіктес Абонементті сатып алған сəттен бастап ағымдағы есептік кезең ішінде Абонементті
сатып алу үшін төленген соманың 100% қайтаруды сұрауға құқылы, егер ол бұл туралы Компанияға
Компания мекенжайына жіберілген жазбаша өтініште хабарласа. Сондай-ақ, жазбаша өтініштің
сканерленген көшірмесін support@advant.club. электрондық мекенжайына алған жағдайда да Компания
өтінішті қабылдай алады. Тəуелсіз серіктестің жеке басын куəландыру үшін Компания өз қалауы
бойынша қосымша құжаттық растауды (мысалы, тəуелсіз серіктестің жеке куəлігінің скан-көшірмесін,
Абонемент төлемі жүргізілген банк картасын верификациялауға арналған құжаттарды) сұрату құқығын
өзіне қалдырады.

2. Тəуелсіз серіктестен барлық қажетті ақпаратты ұсынғаннан кейін Компания 5 банктік күн ішінде
төленген соманың 100% қайтарады. Қаражатты қайтару фактісі Компанияның қаражатты жіберуі болып
табылады.
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3. Жүйе арқылы табылған Жеткізушілердің қызметтерін немесе тауарларын сатып алу кезінде Тəуелсіз
серіктестер үшін осындай тауарларға/қызметтерге қатысты мəселелерде тиісті Жеткізушілердің
тауарларына/қызметтеріне тапсырыс беру шарттары ғана жарамды болып табылады.

4. Жүйені қолданып, Жеткізушілердің қызметтерін/тауарларын төлеген Тəуелсіз серіктес Абонемент үшін
төленген соманы қайтару құқығын талап ете алмайды.

VI. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

1. Осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Тараптар
осы Шартта, сондай-ақ Компания тіркелген елдің заңнамасында көзделген жауаптылықта болады.

2. Компания тауарларды/қызметтерді Жеткізушілердің Тəуелсіз серіктестер алдындағы міндеттемелері
үшін жауап бермейді. Тауарларды/қызметтерді Жеткізушілер Пайдаланушылар/Тəуелсіз серіктестер
алдында жүйеге қолжетімділікті ұсыну бойынша Компанияның міндеттемелері бойынша жауапты
болмайды.

VII. ФОРС-МАЖОРЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАР
1. Жарияланған немесе нақты соғысты, азаматтық толқуларды, індеттерді, блокаданы, жер сілкіністерін,
су тасқындарын, өрттерді жəне басқа да дүлей зілзалаларды қоса алғанда, алдын ала болжауға немесе
болдырмауға болмайтын, тараптардың еркі мен тілегіне қарамастан туындаған еңсерілмейтін күш
жағдайларына байланысты міндеттемелерді орындамағаны үшін осы Шарт тараптарының ешқайсысы
екінші тараптың алдында жауапты болмайды.

2. Тиісті құзыретті орган берген құжат еңсерілмейтін күш жағдайлары əрекетінің болуы мен ұзақтығының
жеткілікті растамасы болып табылады.

3. Еңсерілмейтін күш жағдайлары салдарынан өз міндеттемелерін орындамайтын тарап осы кедергі
жəне оның шарт бойынша міндеттемелерді орындауға əсері туралы осындай жағдайлар туындаған
сəттен бастап 3 күн ішінде екінші тарапқа дереу хабарлауға тиіс

VIII. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТƏРТІБІ

1. Осы Шарттың қолданылу кезеңінде туындайтын тараптар арасындағы барлық даулар мен
келіспеушіліктерді тараптар келіссөздер арқылы, Сайттың қолдау қызметіне жүгіну жəне одан əрі хат
алмасу жолымен шешеді.

2. Даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер арқылы шешілмеген жағдайда, дау Компания тіркелген
елдің заңнамасына сəйкес шешілуі тиіс.

IX. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. Осы Шартта көзделмеген барлық қалған жағдайларда тараптар Құпиялылық саясатын, сондай-ақ
Компания тіркелген елдің заңнамасын басшылыққа алады.

2. Пайдаланушының/Тəуелсіз серіктестің Компаниямен өзара əрекеттесуі электрондық
хабарламалармен алмасу арқылы, оның ішінде Сайттың Қолдау қызметі арқылы Жеке Кеңседегі
Жүйеде жүзеге асырылады. Бұл тиісті хабарламада тікелей көзделген жағдайда ғана
Компанияның электрондық хабарламалары заңды маңызды іс-əрекеттер болып табылады.
Сайттың Қолдау қызметінің электрондық пошта мекенжайы: support@advant.club.
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