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1. Визначення термінів
1.1. Продавець – Фізична особа-підприємець Петровський Ігор Олегович, ІПН 2668706156.
1.2. Покупець – фізична особа, яка прийняла в повному обсязі та без виключень умови Договору (особа,
яка здійснила акцепт Оферти) в порядку визначеному цим Договором.
1.3. Сторони – Продавець та Покупець.
1.4. Сайт – сукупність веб-сторінок, розташованих в мережі Інтернет за адресою https://babel17.com.ua.
1.5. Товар – опублікований на Сайті перелік книг, щодо яких вказуються ціна, назва, опис.
1.6. Замовлення – належним чином оформлений запит Покупця на придбання та доставку Товарів.
1.7. Представник Покупця – фізична особа, яка пред’явить роздруковане замовлення або інший документ,
що свідчить про укладання Договору з Продавцем.
1.8. Платіжна система – ресурс liqpay.ua, за допомогою якого здійснюється оплата на Сайті.
1.9. Перевізник – Товариство з обмеженою відповідальністю «Нова пошта», яке прийняло на себе за
Договором обов’язки по доставці Товару до пункту призначення, зазначеного Покупцем.

2. Предмет договору
2.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, передати Товар у
власність Покупцю, а Покупець зобов'язується прийняти Товар та сплатити його вартість.
2.2. Покупець гарантує Продавцю, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і
повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його
умов.

3. Порядок замовлення товару
3.1. Покупець оформлює Замовлення на умовах цього Договору самостійно на Сайті.
3.2. При оформлені Замовлення на Сайті, Покупець зобов’язаний надати про себе таку інформацію:
 ім'я;
 прізвище;
 мобільний телефон;
 місто доставки Товару;
 офіс Перевізника;
 спосіб оплати Товару.
3.3. Покупець також може надати свою адресу електронної пошти, що дозволить Продавцеві повідомляти
Покупця про хід виконання замовлення.
3.4. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої при оформленні замовлення інформації та її
чистоту від претензій третіх осіб. У випадку наявності помилок та/або надання неповних даних в полях
Ім’я, Прізвище, Телефон та інших, Продавець повністю звільняється від відповідальності за неналежне
виконання замовлення.

4. Ціна товару та порядок здійснення оплати
4.1. Ціна Товару на сторінках Сайту зазначається в гривнях за одиницю Товару.
4.2. Повна вартість замовлення складається із:
 вартості Товару;
 вартості послуг з доставки Товару;
 вартості послуг зі зворотної доставки коштів (при післяплаті).
4.3. Покупець здійснює оплату вартості Товару при створенні Замовлення за допомогою Платіжної
системи або при отриманні Товару в офісі Перевізника (післяплата).
4.4. Вартість Товару сплачується Продавцеві.
4.5. Вартість послуг з доставки Товару визначається за тарифами Перевізника і сплачується Перевізникові.

4.6. У випадку післяплати, Перевізникові також сплачується вартість послуг зі зворотної доставки коштів,
яка визначається за тарифами Перевізника.

5. Доставка товарів
5.1. Доставка Товару здійснюється Перевізником до одного з його офісів, обраного Покупцем.
5.2. Сторони домовились, що Продавець виконав свої зобов’язання за цим Договором після отримання
Покупцем замовлених Товарів.
5.3. Перехід ризиків та права власності на Товар від Продавця до Покупця відбувається в момент
приймання-передачі Товару.

6. Обмін та повернення товару
6.1. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 172 "Про реалізацію
окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів", друкована продукція належної
якості не підлягає обміну чи поверненню.

7. Відповідальність сторін
7.1. Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України та цим Договором.
7.2. Продавець не несе відповідальності за шкоду, яка була нанесена Покупцю внаслідок неналежного
використання ним Товарів, замовлених на Сайті.
7.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за
цим Договором на час дії обставин непереборної сили.
7.4. Всі спори та суперечки, які виникають при виконані Сторонами зобов’язань по цьому Договору,
вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості їх усунення, Сторони мають право
звернутися за захистом своїх прав та інтересів в судовому порядку.

8. Прийняття умов договору
8.1. Покупець приймає умови цього Договору в момент оформлення Замовлення шляхом заповнення та
надсилання форми натисканням на Сайті кнопки Купити, що означає підтвердження Покупцем
ознайомлення з текстом цього Договору та згоду з його умовами. Наявність будь-яких заперечень
Покупця щодо надання в такий спосіб своєї згоди звільняє Продавця від будь-якої відповідальності за
невиконання умов цієї пропозиції і надає Продавцю право скасувати Замовлення в односторонньому
порядку.

9. Строк дії договору
9.1. Договір діє з моменту його укладення, тобто з моменту прийняття Договору Покупцем, в порядку
передбаченому цим Договором.
9.2. Договір діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.
9.3. Сторони можуть достроково розірвати Договір за взаємною згодою.

