
ДОГОВІР ПРО ПАРТНЕРСТВО
I. ВСТУП

1. Нижченаведені умови є Договором, що укладається між компанією Advant Global Services Ltd.
(P.O. Box 590, Suite 9, Henville Building, Charlestown, Nevis, Federation of Saint Kitts and Nevis), надалі -
"Компанія", та фізичною особою - Незалежним інформаційним партнером (надалі: "Незалежний
партнер").

2. Компанія надає послуги повного доступу до Системи Сайту та вступає в ділові відносини
стосовно Абонементів винятково на підставі Договору про Партнерство.

3. Договір Приєднання, а також Політика Конфіденційності, План винагороди є невід'ємними
частинами Договору про Партнерство (https://advant.club/documents/). Усі перераховані вище документи
в своєму справжньому вигляді разом із будь-якими подальшими змінами становлять повну угоду, що має
обов'язкову силу, та домовленість між Незалежним партнером і Компанією, без повного прийняття яких
Компанія не вступає в ділові та договірні відносини з майбутнім Незалежним партнером. Явне та
беззастережне прийняття всіх цих документів обов'язкове також для тих Незалежних партнерів, які вже
знаходяться в договірних відносинах із Компанією.

4. Недотримання положень будь-якого з цих документів може призвести до розірвання Компанією
договірних відносин із Незалежним партнером.

5. Якщо будь-яка частина Договору або будь-який документ, опублікований Компанією,
оголошується недійсною в суді, інша частина цих правил, заяв або документів зберігає повну силу.

II. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. Компанія надає послугу користування своєї онлайн-системи сайту (далі - Системи) з метою
покупки через сайт/Систему послуг або товарів Постачальників через мережу Незалежних партнерів.
Незалежний партнер виступає інформаційним посередником та здійснює залучення інших фізичних осіб
до купівлі послуги Компанії з надання розширеного доступу до Системи.

2. Незалежний Партнер за свої послуги отримує винагороду відповідно до Плану винагород, без
зобов'язання з придбання послуг або товарів Постачальників.

3. Умовами для отримання статусу Незалежного Партнера є: 1) реєстрація на веб-сайті
https://advant.club / та 2) придбання одного з Абонементів Компанії.

III. СТАТУС НЕЗАЛЕЖНОГО ПАРТНЕРА

1. Усі Незалежні партнери є Незалежними інформаційними партнерами Компанії, зайнятими
власною незалежною комерційною діяльністю. Незалежні партнери не вважаються співробітниками, не
вважаються покупцями права франшизи, так само як будь-який Договір між Компанією та її Незалежним
партнером не закріплює відносин співробітника/роботодавця/виконавця/підрядника, організації/фірми,
не створює товариство або спільне підприємство.

2. Незалежний партнер самостійно несе повну відповідальність за сплату податків та інших
обов'язкових зборів з доходів, отриманих від взаємодії з Компанією в рамках цього договору.
Незалежний партнер повинен робити звітність про свої доходи і, відповідно, сплачувати податки/збори з
доходів самостійно, відповідно до законодавства країни свого резидентства та/або країни Компанії.

3. Компанія залишає за собою право відняти з належної винагороди Незалежного партнера суму,
необхідну для сплати податків, обов'язкових зборів, якщо це потрібно за законодавством країни
реєстрації Компанії. В іншому випадку Компанія не здійснює виплати будь-яких податків, внесків за своїх
Незалежних партнерів.

4. Незалежним партнерам суворо забороняється заявляти прямо або опосередковано, в усній або
письмовій формі, що їх відносини з компанією інші, ніж зазначено вище.

Незалежний партнер має право публічно повідомляти, що він є Незалежним інформаційним
партнером/Незалежним партнером Компанії.
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5. Кожен Незалежний партнер звільняє Компанію від відповідальності за будь-якими претензіями, а
також від збитку або зобов'язань, що виникли в результаті використання Незалежним партнером методів
ведення бізнесу, передбачених або не передбачених цим Договором. Незалежні партнери не мають
права пов'язувати Компанію будь-якими зобов'язаннями, крім надання розширеного доступу до
Системи.

6. Кожен Незалежний партнер вільний самостійно та на свій розсуд встановлювати свій робочий
час, місце здійснення своєї діяльності, визначати методи продажів і маркетингових заходів, якщо це не
суперечить умовам Договору.

7. Щоб бути Незалежним партнером компанії, фізична особа повинна досягти повноліття,
прийнятого в його країні проживання.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ НЕЗАЛЕЖНОГО ПАРТНЕРА

1. Незалежний партнер має право просувати послугу Компанії та послуги/товари Постачальників.
2. Незалежним партнерам Компанії надається право запрошувати інших осіб і залучати їх у свою

особисту бізнес-структуру Незалежних партнерів на території країни свого проживання, а також в інших
країнах, де представлена Компанія або Постачальники.

3. Незалежний партнер зобов'язаний забезпечити відсутність доступу третіх осіб до його паролів і
реєстраційних даних свого акаунта, крім свого Особистого Партнера.

4. У рамках своєї діяльності Незалежному партнеру забороняється порушувати права третіх осіб,
турбувати їх, використовувати агресивні та нав'язливі форми діяльності, порушувати норми чинного
права.

5. Компанія забороняє здійснювати розсилку небажаних рекламних повідомлень, що
пересилаються без згоди одержувачів, поширюється на розсилку повідомлень електронною поштою, а
також на розсилку рекламних факсів, на розсилку рекламних повідомлень і здійснення рекламних
дзвінків, у тому числі за допомогою автоматичних пристосувань.

6. Зловживання або протиправні дії Незалежних партнерів, як, наприклад, застосування
неузгодженої або недобросовісної реклами, заборонені.

7. Незалежному партнеру, зокрема, забороняється робити заяви про послуги Компанії або
послуги/товари Постачальників, які не відповідають дійсності або вводять в оману.

8. Незалежному партнеру забороняється здійснювати рекламу та/або продаж послуг конкурентів
Компанії або Постачальників.

Незалежному партнеру також не дозволяється продавати та пропонувати іншим Незалежним
партнерам Компанії або Користувачам Компанії конкуруючі послуги інших компаній.

Якщо Незалежний партнер працює/співпрацює одночасно з кількома компаніями, які не є
конкурентами Компанії/Постачальників, він зобов'язаний організувати свою діяльність (як і діяльність
своєї низхідної лінії Незалежних партнерів) таким чином, щоб не виникало змішання або
з'єднання/плутанини діяльності, пов'язаної з Компанією, з діяльністю, здійснюваною іншими компаніями.
Крім цього, Незалежному партнеру забороняється агітувати інших Незалежних партнерів Компанії для
продажу конкуруючих послуг інших компаній.

9. Реклама послуг Компанії, товарів або інших послуг, що пропонуються за допомогою Сайту,
дозволена тільки з використанням рекламних матеріалів і рекламного змісту, наданих Компанією, або з
використанням зображень і тексту, який заздалегідь узгоджений в письмовому (в т. ч. електронному)
вигляді з Компанією за адресою support@advant.club.

10. Крім того, Незалежний партнер може також проводити презентацію послуг на ярмарках і
виставках, тільки після попереднього письмового узгодження з Компанією. Також, у цьому випадку є
обмеження, що Незалежний партнер не має права пропонувати на цих заходах послуги конкурентів.

11. Не дозволяється продаж послуг Компанії на аукціонах, загальнодоступних або приватних, на
торгових майданчиках, на порталах оголошень в Інтернеті або в подібних їм місцях продажів.

12. У рамках своєї діяльності Незалежний партнер не має права створювати враження, що він
діє за дорученням або від імені Компанії, а також створювати враження, що він залежить від Компанії чи
зобов'язаний слідувати її вказівкам, а також не можна створювати враження довіреної/ уповноваженої
особи Компанії. Незалежний партнер не має права приймати готівкові кошти для оплати послуг,
пропонованих на Сайті, та не має права робити жодних заяв від імені Компанії або приймати на себе
зобов'язання з надання послуг, які пропонуються на Сайті.
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13. У рамках маркетингової діяльності Незалежний партнер повинен утримуватися від будь-яких
методів недобросовісної торгівлі. Незалежний партнер зобов'язаний представлятися Користувачем
Системи, Незалежним інформаційним партнером/Незалежним партнером Компанії. Інтернет сторінки,
поштова розсилка, візитні картки, оголошення, рекламні матеріали й тому подібні матеріали повинні
містити вказівку на одноосібну відповідальність Незалежного партнера, а також у цих матеріалах
повинно використовуватися формулювання «Користувач/Незалежний комерційний партнер/Незалежний
партнер Компанії».

14. Незалежному партнеру забороняється від імені Компанії подавати запити на отримання
кредитів і брати кредити, здійснювати витрати, приймати зобов'язання, відкривати банківські рахунки,
реєструвати об'єкти інтелектуальної власності, реєструвати такі самі або схожі торгові марки в своїй
країні проживання або будь-якій іншій країні, укладати договори або робити будь-які інші зобов'язальні
волевиявлення від імені Компанії.

15. Використання фірмового найменування, брендів, товарних знаків, слова "Advant" або
словосполучення "Advant Club" та інших комерційних позначень (надалі: "позначення") Компанії
можливе тільки після безпосередньої письмової згоди Компанії на конкретне використання. Це
поширюється і на реєстрацію інтернет-доменів та адрес електронної пошти, що містять будь-яке
позначення "Advant"/"Advant Club" у будь-якому вигляді. Компанія має право вимагати знищення
інтернет-доменів, інтернет-сайтів або адрес електронної пошти, що містять будь-яке позначення
"Advant"/"Advant Club", які не отримали письмового дозволу на використання від Компанії, а також має
право вимагати їх передачі у свою власність на безоплатній основі. У цьому випадку витрати на
передачу інтернет-об'єкта, що передається, несе Компанія.

16. Незалежний партнер не має права відповідати на запити з боку преси/журналістів,
підприємств, установ, організацій, органів щодо Компанії, її послуг, плану винагород та інших елементів
діяльності Компанії. Незалежний партнер зобов'язаний всі такі запити негайно перенаправити Компанії.

17. Перехід Незалежного партнера в іншу лінію Незалежних партнерів неможливий.
18. Незалежний партнер не має права передати свою особисту бізнес-структуру (спільність усіх

партнерів у його реферальній структурі), крім тих випадків, коли на те є особлива причина, оцінка якої
віддається винятково на розсуд Компанії, і якщо Компанія дала попередню згоду на таку передачу в
письмовій формі. Компанія має право відхилити на свій розсуд заплановані передачі.

V. ВИПЛАТА ВИНАГОРОД

1. Бонуси та додаткові винагороди виплачуються тільки після прийняття умов цього Договору.
2. Будь-які виплати винагород визначаються Планом винагород, які діють на відповідний момент.
3. Мінімальна сума до виплати становить двадцять доларів США ($20,00) або іншу суму відповідно

до приписів будь-якої країни, де працює Компанія. Якщо зароблена сума менше мінімальної, вона буде
накопичуватися до того часу, поки не перевищить двадцять доларів США ($20,00).

4. Комісійні за обробку даних (нарахування винагород, Служба підтримки й т. д.) в розмірі одного
долара та п'ятдесяти центів США ($1,50) стягуються з усіх винагород за кожен звітний період.

5. Про помилки при виплаті винагород та інших виплат Компанія повинна бути повідомлена
Незалежним партнером у письмовій формі протягом 30 днів із моменту здійснення помилкової виплати.
Після закінчення даного терміну винагорода або інші виплати вважаються схваленими Незалежним
партнером.

VI. БІЗНЕС-ІНСТРУМЕНТИ

1. Компанія надає Незалежному партнеру за окрему плату додаткові функції своєї онлайн-системи
(далі - Бізнес-інструменти) для роботи з партнерською мережею: CRM-функціональність (система
обліку контактів для залучення нових Незалежних партнерів) і Лендінг-функціональність (стандартні
шаблони сайтів для розміщення інформації про Незалежного партнера) в розмірі й терміни, зазначені в
Системі, за умови замовлення підписки на Бізнес-інструменти Незалежним партнером.
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2. Незалежний партнер зобов'язується використовувати Бізнес-інструменти винятково для цілей
діяльності Незалежного партнера за даним Договором. При порушенні цієї умови Компанія має право
видалити/заблокувати Акаунт Незалежного партнера.

VII. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО ПАРТНЕРА

1. Будь-який Незалежний партнер може добровільно відмовитися від свого статусу, не відновлюючи
його, коли потрібно, відіславши письмове повідомлення Компанії. Припинення співпраці набуває
чинності з моменту отримання такого повідомлення Компанією.

2. Компанія залишає за собою право тимчасово заблокувати доступ Незалежного партнера до
Системи в будь-який час, якщо вважає, що Незалежний партнер міг порушити/порушив положення цього
Договору. Компанія сповістить про тимчасове блокування Незалежного партнера повідомленням
електронною поштою, відправленим на адресу, вказану в його Акаунті. При істотному/грубому
порушенні умов цього Договору, Компанія має право провести блокування Акаунта Незалежного
партнера без попереднього попередження.

3. На період розслідування, під час тимчасового блокування Акаунта, будь-які винагороди або
бонуси, що підлягають виплаті, будуть відстрочені до прийняття остаточного рішення Компанією. Якщо
факт порушення не підтвердиться, тимчасове блокування анулюється й будь-які винагороди або бонуси
зараховуються на рахунок Незалежного партнера.

4. Діяльність Незалежного партнера може бути припинена при порушенні ним будь-якої з умов
Договору. Повідомлення про припинення співпраці, із зазначенням причин(-и) цього надається
Незалежному партнеру Компанією в письмовій формі та доставляється за допомогою електронної
пошти.

5. Незалежний партнер, діяльність якого була припинена примусово, може опротестувати дану дію,
направивши на електронну поштову адресу лист Компанії із зазначенням підстав для апеляції протягом
10 (десяти) днів із дня повідомлення про припинення співпраці.

6. У разі смерті Незалежного партнера, його законні спадкоємці мають право подати заявку на
отримання доступу до його Акаунта на підставі скан-копії відповідної заяви спадкоємців, направленої
електронним повідомленням Компанії, та скан-копій таких документів: 1) свідоцтва про смерть
Незалежного партнера; 2) заяви про прийняття спадщини, поданої нотаріусу; 3) довідка нотаріуса про
коло спадкоємців спадкодавця після 6 місяців із дати смерті або свідоцтво про право на спадщину,
видане нотаріусом на будь-який об'єкт успадкованої власності спадкодавця, у якій зазначений
спадкоємець. Компанія залишає за собою право оцінювати подані документи на власний розсуд, беручи
до уваги відповідне законодавство країни спадкодавця Незалежного партнера. Компанія може
дозволити доступ спадкоємця/спадкоємців до Акаунта спадкодавця із/без внесення деяких змін у дані
Акаунта, які стосуються персональних даних Незалежного партнера.

7. Компанія залишає за собою право призупинити дію Договору або розірвати Договір із
Незалежним партнером з письмовим повідомленням Незалежного партнера про причину такого рішення
у разі виникнення непідозрюваних і непередбачених договором порушень з боку Незалежного партнера
у вигляді деструктивних дій щодо Компанії/ репутації Компанії та інших Незалежних партнерів,
Постачальників.

VIII. ТОРГОВА МАРКА, ІНТЕРНЕТ-КОНТЕНТ І РЕКЛАМА

1. Комерційне позначення "Advant", "Advant Club", а також логотипи, назва всіх послуг і програм
Компанії є торговими марками та використовуються винятково Компанією або з письмового
попереднього дозволу Компанії. Тільки Компанія має право виробляти та просувати на ринку товари або
літературу під даними торговими марками. Це включає: сайти, слайди, брошури, відеоматеріали,
адреси доменів, сторінки в будь-яких соціальних мережах, а також навчальні та/або маркетингові
матеріали та всі рекламні (брендовані) матеріали, що включають, серед іншого, одяг, аксесуари, значки,
магніти й т. д. Використання позначень "Advant", "Advant Club" на будь-якому предметі або цифровому
матеріалі, не виробленому або не дозволеному Компанією, заборонено.

2. Незалежний партнер визнає, що будь-яке право на використання позначень "Advant", "Advant
Club" і матеріалів, захищених авторським правом або правом інтелектуальної власності, не є
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винятковим, і Компанія має право на свій розсуд надавати іншим право використовувати ці торгові
марки та матеріали, захищені авторським правом.

3. Незалежні партнери несуть відповідальність перед Компанією за будь-який збиток, нанесений в
будь-якій формі через неправильне або незаконне використання вищевказаних позначень, торгових
марок, знаків обслуговування, авторського права та інших об'єктів права інтелектуальної власності,
доступ до яких вони отримали через співпрацю з Компанією.

4. Незалежні партнери не мають права без офіційного дозволу Компанії використовувати
позначення "Advant", "Advant Club" і логотипи в рекламі свого телефону /факсу /адреси офісу в розділі
"жовтих сторінок" телефонних довідників, або телефонної бази даних в мережі Інтернет, не
представившись як Незалежні комерційні партнери /Незалежні партнери/ Користувачі Компанії. Також
Незалежний партнер не має права створювати сайти, сторінки в соціальних мережах, оголошення та
медіа-контент (аудіо-, відеозаписи й т. д.) з використанням назви, позначень і символіки Компанії. Усі
випадки публічного (для доступу більш ніж 1 людини) використання вищевказаних позначень у мережі
Інтернет повинні бути попередньо узгоджені з Компанією та схвалені Компанією. В такому випадку, біля
відповідного матеріалу розміщується вказівка: «Інформація узгоджена з Advant". Компанія не несе
жодної відповідальності за матеріали, які не мають вищезазначеної вказівки. Несанкціоноване
використання словосполучення "Advant" або несанкціоноване використання вказівки: «Інформація
узгоджена з Advant» переслідується за законом.

5. Незалежним партнерам Компанії не дозволяється виготовляти свої візитні картки або фірмові
бланки з використанням позначень "Advant", "Advant Club" або торгової марки без попереднього
письмового схвалення Компанії.

6. Незалежний партнер безоплатно надає Компанії право проводити запис фото-та/ або
аудіовізуальних матеріалів з його зображенням, голосом, висловлюваннями та цитатами в його ролі
Незалежного партнера. Таким чином, приймаючи умови Договору, Незалежний партнер погоджується з
публікацією, використанням, розмноженням і зміною його цитат, знімків і записів.

IX. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗАВДАНІ ЗБИТКИ

1. Компанія несе відповідальність за шкоду – крім шкоди, завданої життю та здоров'ю – тільки в
тому випадку, якщо така була обумовлена умисними або грубо необережними діями, або порушенням
істотного зобов'язання за Договором (наприклад, несплата комісійної винагороди) з боку Компанії, її
співробітників або осіб, що діють за її дорученням. Це поширюється і на шкоду, що виникла в результаті
неправомірних дій. Будь-яка відповідальність з відшкодування збитку, що виходить за ці рамки,
виключається.

2. Відповідальність - крім шкоди, завданої життю та здоров'ю, або через умисні або грубо
необережні дії з боку Компанії, її співробітників або осіб, що діють за її дорученням – обмежується
збитком, який можна було передбачити як типовий при укладенні договору такого типу, а за своїми
розмірами вона обмежується середньою сумою збитку, характерного для договорів такого типу. Це не
поширюється на непрямий збиток, зокрема, на упущену вигоду.

3. Компанія - незалежно від характеру збитку – не несе відповідальності за шкоду, що виникла
через втрату даних на серверах, крім випадків провини через грубо необережні або умисні дії з боку
Компанії, її співробітників або осіб, що діють за її дорученням.

X. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. З метою збереження життєздатної програми договірного співробітництва та відповідно до змін у
законах, а також в умовах зміни економічних умов, Компанія залишає за собою право час від часу
вносити зміни до умов даного Договору, Плану винагороди, Договору приєднання. Усі зміни набувають
чинності після їх публікації на сайті Компанії. У разі заперечення, Незалежний партнер має право
припинити Договір на момент, коли змінені або додаткові умови набудуть чинності, за умови негайного
повідомлення Компанії про це. Компанія залишає за Незалежним партнером обов'язок враховувати
поточну актуальну редакцію Договору або його невід'ємних частин.

2. Договір автоматично анулюється (після закінчення 10 днів) після завершення терміну дії обраного
Незалежним партнером Абонемента.
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3. Усі суперечки та позови, що відносяться до прав і обов'язків Незалежного партнера або будь-які
позови чи підстави позовів, що стосуються діяльності Незалежного партнера Компанії, відповідно до
даного Договору, вирішуються повністю згідно з чинним законодавством країни реєстрації Компанії.
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