
ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ
Нижче написані умови є однією з частин договору про партнерство між Advant Global Services

Ltd., далі Компанія, та користувачами послуг Компанії. Компанія надає послуги винятково на підставі цих
умов.

I. ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

Компанія – Advant Global Services Ltd., зареєстрована за адресою - P. O. Box 590, Suite 9, Henville
Building, Charlestown, Nevis, Federation of Saint Kitts and Nevis.

Користувач – фізична особа, зареєстрована на сайті https://advant.club, що володіє правами тестового
доступу до пошуково-інформаційної системи сайту Компанії на безкоштовній основі протягом 10 днів з
моменту реєстрації.

Попутник – фізична особа, зазначена Незалежним партнером на Сайті, на користь якого може бути
оформлена покупка послуг/товарів Незалежним партнером або Особистим партнером.

Особистий партнер – фізична особа, зазначена Незалежним партнером на Сайті, яка має доступ
до акаунта та може оформити покупку послуг/товарів від свого імені без участі Незалежного
партнера.

Сайт – веб-сайт Компанії, що знаходиться за адресою https://advant.club.

Система – пошуково-інформаційна онлайн-система сайту https://advant.club, яка дозволяє знаходити та
купувати товари/послуги Постачальників.

Акаунт – інтернет-акаунт, обліковий запис Користувача/Незалежного партнера, сукупність
інформаційних даних Користувача/Незалежного партнера на Сайті. Акаунт дозволяє використовувати
пошуково-інформаційну систему сайту в повному або тестовому обсязі та надає доступ до Особистого
Офісу (внутрішній профіль) Користувача/Незалежного партнера.

Постачальник послуг або товарів (Постачальник) – суб'єкт підприємницької діяльності, що
представляє свої товари або послуги в пошуково-інформаційній системі сайту або на сайті з метою їх
придбання Незалежними партнерами.

Абонемент – платний доступ до розширених послуг Компанії, що обумовлює можливість отримання
доходу в результаті співпраці з Компанією.

Незалежний партнер – незалежний інформаційний партнер Компанії, тобто Користувач, який придбав
один із Абонементів Компанії.

Розрахунковий період – це часовий період з 00:00:01 неділі по 23:59:59 суботи і становить один
тиждень (7 повних діб).

Служба підтримки Сайту – центр індивідуальної комунікації Користувача/Незалежного партнера з
Компанією або Постачальниками товарів/послуг у формі онлайн-листування.

II. ПОСЛУГИ КОМПАНІЇ, ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. Компанія пропонує доступ до пошуку та замовлення різних товарів/послуг Постачальників, право на
користування пошуково-інформаційною системою сайту з метою подальшої покупки
Користувачами/Незалежними партнерами товарів або послуг у Постачальників.
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2. Право обмеженого (тестового) 10-денного користування Системою Користувач отримує тільки в разі
реєстрації на сайті. Для реєстрації необхідне індивідуальне рекомендаційне посилання, яке може
надіслати тільки Незалежний партнер.

3. Реєстрація набирає чинності після прийняття цих умов Договору приєднання, Політики
конфіденційності при заповненні відповідної онлайн-форми.

III. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

1. Правила поводження Компанії з персональними даними Користувача/Незалежного партнера, не
розкриті в даному Договорі, вказані в Політиці конфіденційності, яка є невід'ємною частиною цього
Договору.

2. При пошуку та оплаті послуг, і при реєстрації на сайті пересилання даних відбувається за допомогою
технологій «Secure Socket Layer» (SSL). Компанія не вимагає та не зберігає конфіденційні дані
банківської або кредитної картки Користувача/Незалежного партнера, наприклад пароль (PIN-код), CVV2
код і т. д.

3. Користувач/Незалежний партнер має право змінити/видалити деякі свої дані самостійно або видалити
свої дані, звернувшись за адресою електронної пошти support@advant.club. Видалення Компанією
даних Користувача/Незалежного партнера на прохання Користувача/Незалежного партнера веде до
блокування акаунта та неможливості його відновлення.

4. Після первинного введення, Користувач/Незалежний партнер має право змінити свої дані в акаунті
самостійно, крім свого логіна, ПІБ.

4.1. Зміна даних ПІБ Користувача або Незалежного партнера/ПІБ Особистого Партнера Користувача
або Незалежного партнера здійснюється Компанією в разі офіційної зміни ПІБ таких осіб, що повинно
бути підтверджено шляхом надання Компанії скан-копії відповідного документа (свідоцтва про шлюб,
національного паспорта й т. д.).

4.3. Користувач/Незалежний Партнер може додавати Попутників у свій акаунт і редагувати дані про них
самостійно без обмежень.

4.4. Компанія залишає за собою право оцінювати надіслані для змін даних Акаунта документи на свій
розсуд, беручи до уваги мотиви та аргументацію. Для отримання консультацій і роз'яснень щодо порядку
внесення змін в Акаунт Користувач/Незалежний партнер в кожному конкретному випадку може
звернутися до Служби підтримки Компанії.

IV. РЕЄСТРАЦІЯ, УМОВИ ОПЛАТИ

1. Реєстрація та активація Акаунта Користувача передбачає тестову (10-денну) можливість
користування Системою без можливості замовлення товарів/послуг Постачальників, можливість
придбання одного з Абонементів Компанії:

- Абонемент «X» дає доступ до пошуково-інформаційної системи терміном на 10 років.

- Абонемент «V» дає доступ до пошуково-інформаційної системи терміном на 6 місяців.

- Абонемент «III» дає доступ до пошуково-інформаційної системи терміном на 1 рік.

- Абонемент «II» дає доступ до пошуково-інформаційної системи терміном на 4 роки.

- Абонемент «I» дає доступ до пошуково-інформаційної системи терміном на 15 років.
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2. Зареєструватися на сайті Користувач може, скориставшись рекомендаційним посиланням існуючого
Незалежного партнера Компанії.

2.1. Після реєстрації Користувач отримує безкоштовний тестовий 10-денний доступ до Системи, без
можливості покупки товарів/послуг Постачальників, і через 10 днів з моменту реєстрації доступ
Користувача до використання пошуку Системи закривається (крім доступу до Служби підтримки Сайту
та інформаційних матеріалів Сайту).

3. Незалежний партнер має право змінити Абонемент, доплативши різницю в ціні протягом 30 днів з
моменту здійснення першого платежу за покупку Абонемента.

4. Після закінчення терміну дії купленого Абонемента Незалежний партнер може оплатити знову один з
Абонементів протягом наступних 10 днів. При несплаті нового Абонемента в зазначений термін,
Незалежний партнер буде переведений на статус Користувача.

5. Компанія зберігає за собою право на заборону нової реєстрації Користувача/Незалежного партнера в
разі розірвання даного Договору приєднання або в разі блокування доступу до Системи з вищевказаної
причини.

6. Реєстрація, а також активація Абонементів, розглядаються як результат дій після усвідомленого та
добровільного вирішення людини. Компанія зберігає за собою право запитати надання скан-копії
письмової заяви та посвідчення особи для проведення верифікації Користувача/Незалежного партнера.

7. Компанія зберігає за собою право на негайне блокування Акаунта Користувача/Незалежного партнера
в разі розцінювання дій Користувача/Незалежного партнера як таких, що суперечать юридичним нормам
або як загрозливих Системі, Компанії, акаунтам інших Користувачів/Незалежних партнерів на свій
розсуд, з наданням пояснення за письмовим запитом Користувача/Незалежного партнера.

V. ВІДМОВА ВІД АБОНЕМЕНТА, УМОВИ ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРІВ/ПОСЛУГ
ПОСТАЧАЛЬНИКІВ
1. Незалежний партнер має право запитати повернення 100% суми, сплаченої за покупку Абонемента,
протягом поточного розрахункового періоду з моменту покупки Абонемента, якщо він повідомить про це
Компанії в письмовій заяві, відправленій за адресою Компанії. Сканована копія письмової заяви також
може бути прийнята Компанією за умови її отримання на електронну адресу support@advant.club. Для
посвідчення особи Незалежного партнера Компанія залишає за собою право запитати додаткове
документальне підтвердження на свій розсуд (наприклад, скан-копію посвідчення особи Незалежного
партнера, документів для верифікації банківської карти, з якої була проведена оплата Абонемента).

2. Після надання всієї необхідної інформації від Незалежного партнера Компанія повертає 100%
сплаченої суми протягом 5 банківських днів. Фактом повернення коштів є відправлення коштів
Компанією.

3. При купівлі послуг або товарів Постачальників, знайдених за допомогою Системи, дійсними для
Незалежних партнерів є тільки умови замовлення товарів/послуг відповідних Постачальників у питаннях,
що стосуються таких товарів/послуг.

4. Незалежний партнер, який уже сплатив послуги/товари Постачальників, скориставшись Системою, не
може претендувати на право повернення суми, сплаченої за Абонемент.

VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть
відповідальність, передбачену даним договором, а також законодавством країни реєстрації Компанії.
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2. Компанія не несе відповідальності за зобов'язання Постачальників товарів/послуг перед
Незалежними партнерами. Постачальники товарів/послуг не несуть відповідальності за зобов'язаннями
Компанії з надання доступу до Системи перед Користувачами/Незалежними партнерами.

VII. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
1. Жодна зі сторін цього Договору не несе відповідальності перед іншою стороною за невиконання
зобов'язань, обумовлене обставинами непереборної сили, що виникли всупереч волі й бажання сторін,
яких не можна було передбачити або уникнути, включаючи оголошену або фактичну війну, громадянські
хвилювання, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі та інші стихійні лиха.

2. Документ, виданий відповідним компетентним органом, є достатнім підтвердженням наявності та
тривалості дії обставин непереборної сили.

3. Сторона, яка не виконує свого зобов'язання внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна
негайно сповістити іншу сторону про дану перешкоду та її вплив на виконання зобов'язань за Договором
протягом 3 днів із моменту настання таких обставин.

VIII. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

1. Усі суперечки та розбіжності між сторонами, що виникають в період дії цього Договору, вирішуються
сторонами шляхом переговорів, шляхом звернення та подальшого ведення листування зі Службою
підтримки Сайту.

2. У разі не вирішення суперечок та розбіжностей шляхом переговорів, суперечка підлягає вирішенню
згідно із законодавством країни реєстрації Компанії.

IX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. У всьому іншому, не передбаченому цим Договором, Сторони керуються Політикою
конфіденційності, а також законодавством країни реєстрації Компанії.

2. Взаємодія Користувача/Незалежного партнера з Компанією здійснюється шляхом обміну
електронними повідомленнями, в тому числі в Системі в Особистому офісі через Службу
підтримки Сайту. Електронні повідомлення Компанії є юридично значущими діями тільки в разі,
якщо це прямо передбачено відповідним повідомленням. Адреса електронної пошти служби
підтримки Сайту: support@advant.club.
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