ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ
Нижче написані умови є договором між Advant Travel Ltd., далі Компанія, та
Користувачем. Advant Travel Ltd. надає свої послуги винятково на підставі цих умов.

I. ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ
Компанія - компанія Advant Travel Ltd., юридична адреса - P.O. Box 590, Suites 5 Horstords
Business Centre, Long Point Road, Charlestown, Nevis, Federation ot Saint Kitts and Nevis.
Користувач - фізична особа, яка прийняла даний Договір приєднання та володіє правами
доступу до пошуково-інформаційної системи сайту Компанії.
Сайт - офіційний веб-сайт Компанії, що знаходиться за адресою https://advant.club.
Система - пошуково-інформаційна система Сайту https://advant.club, яка дозволяє
Користувачеві знаходити та купувати онлайн пропозиції продуктів і послуг Партнерів
Компанії.
Акаунт - інтернет-акаунт, обліковий запис, сукупність інформаційних даних Користувача
на Сайті. Акаунт дозволяє використовувати пoшукoвo-інформаційну систему сайту та
надає доступ до особистого кабінету Користувача для виконання функцій та сервісів
Компанії.
Партнер - компанія, що надає свої продукти або послуги в пошуково-інформаційній
системі сайту, з метою їх придбання Користувачами.
Пакет - пакет послуг Компанії, який обумовлює терміни, функції та сервіси для Акаунта
Користувача.
Розрахунковий період - це часовий період із 00:00:01 неділі до 23:59:59 суботи та становить
один тиждень (7 повних діб).

II. ПОСЛУГИ ADVANT TRAVEL LTD., ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1. Сервіс надає можливість Користувачеві знаходити та купувати онлайн пропозиції
продуктів і послуг партнерів Компанії.
2. Право користування Системою Сайту Користувач отримує після реєстрації та
активації інтернет-акаунта. Для реєстрації необхідне індивідуальне рекомендаційне
посилання, яке може надіслати тільки зареєстрований раніше Користувач, володар
партнерського пакета послуг.
3. Реєстрація набуває чинності після підтвердження прийняття справжніх умов
Договору приєднання при заповненні онлайн-бланка.
III. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
1. Під час реєстрації, користування пошуково-інформаційною системою та купівлі
продуктів або послуг Користувач заповнює онлайн-бланки, і цим повідомляє Компанії
свої дані.
2. Компанія скористається даними Користувачів (наприклад, ім'я, місце проживання,
адреса електронної пошти, номер телефону) з метою розрахунку і контролю
відповідності Договору приєднання. Компанія може фіксувати, зберігати та обробляти
виключно ті дані, які надані Користувачем на онлайн-бланку. Сайтом застосовуються так
звані кукі, для обліку запитів і вимог Користувачів.
3. В інтересах виконання Договору дані Користувача можуть бути перенаправлені
Партнеру Компанії.
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4. За винятком цієї декларації про захист даних, Компанія не робить доступними дані,
надані Користувачем для третіх осіб без певної письмової згоди Користувача, за
винятком випадку виробничої необхідності (наприклад, для проведення оформлених
замовлень), законного припису або офіційного розпорядження.
5. Користувач має право змінити або видалити свої дані, звернувшись до служби
підтримки через розділ «Допомога» або надіславши запит на support@advant.club з
адреси електронної пошти, вказаної в Акаунті.
6. При пошуку та оплаті послуг, і при реєстрації на сайті пересилання даних
відбувається за допомогою технологій «Secure Socket Layers (SSL). Компанія не вимагає
та не зберігає конфіденційні дані банківської або кредитної картки Користувача,
наприклад, пароль (PIN-код).
IV.

РЕЄСТРАЦІЯ, УМОВИ ОПЛАТИ

1. Реєстрація та активація Акаунта Користувача передбачає можливість
подальшого придбання одного з партнерських пакетів послуг Компанії
Пакет «III» дає доступ до пошуково-інформаційної системи терміном на 1 рік.
Пакет «II» дає доступ до пошуково-інформаційної системи терміном на 4 роки.
Пакет «I» дає доступ до пошуково-інформаційної системи терміном на 15 років.
2. Купівлю/активацію
Пакета
послуг
Компанії
Користувач
може
здіснити,
скориставшись рекомендаційним посиланням.
3. Користувач має право змінити Пакет доплативши різницю в ціні протягом 30 днів з
моменту здійснення першого платежу за купівлю Пакета.
4. Після закінчення терміну дії купленого Пакета Користувач може оплатити повторно
один із пакетів послуг протягом наступних 10 днів. В іншому випадку доступ до Системи
буде заблокований для Акаунта Користувача без можливості відновлення.
5. Компанія зберігає за собою право на заборону нової реєстрації Користувача в разі
розірвання даного Договору приєднання.
6. Реєстрація, а також активація пакетів послуг, розглядаються як результат дій після
усвідомленого та добровільного рішення Користувача. Компанія зберігає за собою
право запитати надання письмової заяви й посвідчення особи для проведення
верифікації Користувача з метою захисту інтересів Сайту та інших користувачів.
7. Компанія зберігає за собою право на негайне блокування Акаунта Користувача в
разі розцінювання дій Користувача такими, що суперечать юридичним нормам або як
загрозливих сайту, акаунтам інших Користувачів.
V. ІНФОРМАЦІЯ,
ВІДМОВУ

ПОВ'ЯЗАНА

З

ВІДМОВОЮ,

ВИКЛЮЧЕННЯ

ПРАВА

НА

1. Користувач має право запитати повернення 100% суми, сплаченої за покупку Пакета,
протягом поточного розрахункового періоду з моменту покупки пакета послуг, якщо він
повідомить про це Компанію в письмовій заяві, відправленій на адресу Компанії.
Сканована копія письмової заяви також може бути прийнята Компанією, за умови її
отримання з Акаунта Користувача або з адреси електронної пошти, зазначеної в
Акаунті, на адресу support@advant.club. Для засвідчення особи Користувача Компанія
залишає за собою право запитати додаткову інформацію, підтверджену документально
(посвідчення особи Користувача, та супутні документи для верифікації користувача або
його дій).
2. Після надання всієї необхідної інформації від Користувача Компанія повертає 100%
сплаченої суми протягом 5 банківських днів на баланс Акаунта Користувача. Фактом
повернення коштів є відправлення коштів Компанією.
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8. При купівлі продуктів і послуг Партнерів Компанії, знайдених за допомогою Системи,
дійсними є ті умови відмови, які передбачені відповідними партнерами Компанії.
9. Користувач, який вже сплатив послуги або продукти Партнерів Компанії,
скориставшись Системою, не претендує на право повернення суми, сплаченої за пакет
послуг.
VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором сторони
несуть відповідальність відповідно до законодавства Федерації Сент-Кіттс і Невіс.
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
незалежно від волі та бажання сторін, які не можна передбачити або уникнути,
включаючи оголошену або фактичну війну, громадянські заворушення, 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, що не виконує свого зобов'язання внаслідок дії обставин непереборної
сили, повинна негайно сповістити іншу сторону про перешкоду та її вплив на виконання
зобов'язань за Договором протягом 5 днів з моменту настання таких обставин.
VIII. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК
1. Усі суперечки та розбіжності між сторонами, що виникають у період дії цього
Договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів, шляхом звернення та
подальшого ведення листування зі службою підтримки Компанії.
2. У випадку не вирішення суперечок і розбіжностей шляхом переговорів суперечка
підлягає вирішенню відповідно до законодавства Федерації Сент Кіттс і Невіс.
IX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
У всьому іншому, що не передбачено цим Договором, сторони керуються Договором про
дистрибуцію та Планом винагород із додатками (розташовані за адресою
https://advant.club/documents/), а також чинним законодавством Федерації Сент-Кіттс і
Невіс.
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