ҚОСЫЛУ ШАРТЫ
Төменде жазылған шарттар Advant Travel Ltd., бұдан әрі Компания және
Пайдаланушы арасындағы шарт болып табылады. Advant Travel Ltd. өз қызметтерін тек
осы шарттар негізінде ұсынады.

I. АНЫҚТАМАЛАР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР
Компания – Advant Travel Ltd. компаниясы, заңды мекен-жайы – P.O. Box 590, Suites 5
Horsfords Business Centre, Long Point Road, Charlestown, Nevis, Federation of Saint Kitts
and Nevis.
Пайдаланушы - осы Қосылу шартын қабылдаған және Компания сайтының іздеуақпараттық жүйесіне қол жеткізу құқығына ие жеке тұлға.
Сайт - Компанияның https://advant.club мекен-жайы ойынша орналасқан ресми вебсайты.
Жүйе - Пайдаланушыға Серіктестер өнімдері мен қызметтерінің онлайн
ұсыныстарын табуға және сатып алуға мүмкіндік беретін, https://advant.club
сайтының іздеу-ақпараттық жүйесі Компании.
Аккаунт - интернет-аккаунт, тіркеулік жазба, Пайдаланушының Сайттағы
ақпараттық деректерінің жиынтығы. Аккаунт сайттың іздеу-ақпараттық жүйесін
пайдалануға мүмкіндік береді және Компанияның функциялары мен қызметтерін
пайдалану үшін Пайдаланушының жеке кабинетіне кіруге мүмкіндік береді.
Серіктес - Пайдаланушылар сатып алу мақсатында сайттың іздеу-ақпараттық
жүйесінде өз өнімдерін немесе қызметтерін ұсынатын компания.
Пакет - пайдаланушы аккаунтына арналған мерзімдерді, функцияларды және
сервистерді негіздейтін Компанияның қызметтер пакеті.
Есеп айырысу кезеңі - бұл жексенбідегі 00:00:01-ден сенбідегі 23:59:59-ға дейінгі
уақыт кезеңі және бір аптаны құрайды (7 толық тәулік).

II. ADVANT TRAVEL LTD. ҚЫЗМЕТТЕРІ, ШАРТТЫҢ МƏНІ
1. Сервис Пайдаланушыға Компания серіктестерінің өнімдері мен қызметтерінің
онлайн ұсыныстарын табуға және сатып алуға мүмкіндік береді.
2. Сайт Жүйесін пайдалану құқығын Пайдаланушы Интернет-аккаунтты тіркеуден
және іске қосқаннан кейін алады. Тіркеу үшін тек бұрын тіркелген Пайдаланушы,
серіктестік қызметтер пакетінің иесі жібере алатын жеке ұсынымдық сілтеме қажет.
3. Тіркеу онлайн-бланкіні толтыру кезінде Қосылу шартының осы талаптарын
қабылдау расталғаннан кейін күшіне енеді.

III. ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ САЯСАТЫ
1. Тіркелу, іздеу-ақпараттық жүйені пайдалану және өнімдерді немесе қызметтерді
сатып алу кезінде Пайдаланушы онлайн-бланкілерді толтырады және осы арқылы
Компанияға өз деректерін хабарлайды.
2. Компания Қосылу шартына сәйкестігін есептеу және бақылау мақсатында
пайдаланушы деректерін (мысалы, аты, тұрғылықты жері, электрондық пошта
мекен-жайы, телефон нөмірі) пайдаланады. Компания пайдаланушы онлайнбланкіде берген деректерді ғана тіркей, сақтай және өңдей алады. Сайт
Пайдаланушылардың сұраныстары мен талаптарын есепке алу үшін куки деп
аталатын файлдарды пайдаланады.
3. Шартты орындау мүддесінде Пайдаланушының деректері Компания Серіктесіне
қайта бағытталуы мүмкін.
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4. Қызметтерді іздеу және төлеу кезінде және сайтта тіркелу кезінде деректерді
жіберу "Secure Socket Layer" (SSL) технологиясының көмегімен жүргізіледі.
Компания Пайдаланушының банктік немесе несие картасының құпия деректерін,
мысалы, құпиясөзді (PIN-код) талап етпейді және сақтамайды.
5. Пайдаланушы қолдау қызметіне "Көмек" бөлімі арқылы немесе Аккаунтта
көрсетілген электрондық пошта мекен-жайынан support@advant.club-қа сұрау жазу
арқылы өз деректерін өзгертуге немесе жоюға құқылы.
6. Осы деректерді қорғау декларациясынан басқа, өндірістік қажеттілік
жағдайларын (мысалы, ресімделген тапсырыстарды жүргізу үшін), заңды
нұсқаманы немесе ресми өкімді қоспағанда, Компания Пайдаланушының берген
деректерін белгілі бір жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғалар үшін қол жетімді
етпейді.

IV.

ТІРКЕЛУ, ТӨЛЕМ ШАРТТАРЫ

1. Пайдаланушы Аккаунтын тіркеу және іске қосу одан әрі Компанияның серіктестік
қызметтер пакеттерінің бірін сатып алу мүмкіндігін көздейді:
– "III" пакеті іздеу-ақпараттық жүйеге 1 жыл мерзімге қолжетімділік береді.
– "II" пакеті іздеу-ақпараттық жүйеге 4 жыл мерзімге қолжетімділік береді.
– "I" пакеті іздеу-ақпараттық жүйеге 15 жыл мерзімге қолжетімділік береді.
2. Компанияның Қызметтер пакетін сатып алуды/белсендіруді Пайдаланушы
ұсыным сілтемесін пайдаланып жасай алады.
3. Пайдаланушы Пакетті сатып алу үшін алғашқы төлем жасалған сәттен бастап 30
күн ішінде бағадағы айырмашылықты төлеп, Пакетті ауыстыруға құқылы.
4. Сатып алынған Пакеттің әрекет ету мерзімі аяқталғаннан кейін Пайдаланушы
келесі 10 күн ішінде қызметтер Пакеттерінің бірін қайта төлей алады. Әйтпесе,
Жүйеге қолжетімділік Пайдаланушы Аккаунты үшін қалпына келтіру мүмкіндігінсіз
бұғатталады.
5. Компания осы Қосылу шарты бұзылған жағдайда Пайдаланушыны жаңа тіркеуге
тыйым салу құқығын өзінде сақтайды.
6. Тіркеу, сондай-ақ қызметтер пакеттерін белсендіру Пайдаланушының саналы
және ерікті шешімінен кейінгі іс-әрекеттердің нәтижесі ретінде қарастырылады.
Компания Сайт пен басқа Пайдаланушылардың мүдделерін қорғау мақсатында
Пайдаланушыны верификациялау үшін жазбаша өтініш пен жеке куәлік беруді
сұрау құқығын өзінде сақтайды.
7. Компания Пайдаланушының әрекеттерін заңды нормаларға қайшы келетін
немесе Сайтқа, басқа Пайдаланушылардың аккаунттарына қауіп төндіретін деп
бағалаған жағдайда, Пайдаланушының Аккаунтын дереу бұғаттау құқығын
сақтайды.

V. БАС ТАРТУҒА БАЙЛАНЫСТЫ АҚПАРАТ, БАС ТАРТУ ҚҰҚЫҒЫН АЛЫП
ТАСТАУ
1. Пайдаланушы қызмет пакетін сатып алған сәттен бастап ағымдағы есеп айырысу
кезеңі ішінде, егер ол бұл туралы Компанияға Компанияның мекен-жайы бойынша
жіберілген жазбаша өтініште хабарласа, Пакетті сатып алғаны үшін төленген
соманың 100%-ын қайтаруды сұрауға құқылы. Жазбаша өтініштің сканерленген
көшірмесін Компаниямен, Пайдаланушының Аккаунтынан немесе Аккаунтта
көрсетілген электрондық пошта мекен- жайынан support@advant.club мекенжайына алған жағдайда да қабылдауы мүмкін. Пайдаланушының жеке басын
куәландыру
үшін
Компания
құжатпен
расталған
қосымша
ақпаратты
(Пайдаланушының жеке куәлігі және Пайдаланушыны немесе оның әрекеттерін
тексеру үшін ілеспе құжаттар) сұратуға құқылы.
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2. Пайдаланушы барлық қажетті ақпаратты ұсынғаннан кейін Компания
Пайдаланушының Аккаунтының балансына 5 банктік күн ішінде төленген соманың
100%-ын қайтарады. Қаражатты қайтару фактісі Компанияның қаражатты жіберуі
болып табылады.
3. Жүйенің көмегімен табылған Компания Серіктестерінің өнімдері мен
қызметтерін сатып алу кезінде Компанияның тиісті серіктестері көздеген бас тарту
шарттары жарамды болып табылады.
4. Жүйені пайдалана отырып, Компания Серіктестерінің қызметтерін немесе
өнімдерін төлеген Пайдаланушы қызметтер пакеті үшін төленген соманы қайтару
құқығын талап етпейді.

VI.

Тараптардың жауапкершілігі

Осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны
үшін Тараптар Сент-Китс және Невис Федерациясының заңнамасына сәйкес жауапты
болады.

VII. ФОРС-МАЖОРЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАР
1. Осы Шарт тараптарының ешқайсысы міндеттемелерді, жарияланған немесе нақты
соғыс, азаматтық толқулар, эпидемиялар, қоршаулар, жер сілкінісі, су тасқыны, өрт
және басқа да табиғи апаттарды қоса алғанда, алдын ала болжауға немесе
болдырмауға болмайтын, тараптардың ерік-жігері мен қалауынан тыс туындаған
еңсерілмейтін күш жағдайларына байланысты, орындамағаны үшін екінші Тарап
алдында жауапты болмайды.
2. Тиісті құзыретті орган берген құжат еңсерілмейтін күш мән-жайларының бар
болуының және әрекет ету ұзақтығының жеткілікті растауы болып табылады.
3. Еңсерілмейтін күш мән-жайларының әсері салдарынан өз міндеттемелерін
орындамайтын Тарап осындай мән-жайлар басталған сәттен бастап 5 күн ішінде
Шарт бойынша міндеттемелерді орындауға кедергі және оның әсері туралы екінші
Тарапқа дереу хабарлауға тиіс.

VIII. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ
2. Даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер жолымен шешілмеген жағдайда дау
Сент Китс және Невис Федерациясының заңнамасына сәйкес шешілуге жатады. 1.
Осы Шарттың қолданылу кезеңінде туындайтын Тараптар арасындағы барлық
даулар мен келіспеушіліктерді Тараптар келіссөздер жолымен, Компанияның
қолдау қызметіне жүгіну және одан әрі хат алмасу арқылы шешеді.

IX. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР
Осы Шартта көзделмеген қалған барлық жағдайларда Тараптар Дистрибьюци
я туралы
шартты
және
қосымшаларымен
Сыйақылар
жоспарын
(https://advant.club/documents/ мекен- жайы бойынша орналасқан), сондай-ақ
Сент-Китс және Невис Федерациясының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа
алады.
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