Публічна офера
Про надання послуг:
— по консультуванні з питань інформатизації;
Ця угода носить характер публічної оферти, є еквівалентом «усної угоди» та у
відповідності з чинним законодавством України має належну юридичну силу.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Під послугами розуміється надання консультації з питань розробки сайту
або доопрацювання сайту або наповнення сайту або просування сайту або
реклами сайту або розміщення сайту на веб-вузлах.
1.2. До складу Послуг не входить надання можливості прийому-передачі
електронних повідомлень Замовника в офісі Виконавця, настроювання або
діагностика персонального комп'ютера, модему і програмного забезпечення
Замовника як в офісі Виконавця, так і з виїздом до Замовника, а також навчання
навичкам роботи в мережі Інтернет.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Обов'язки Виконавця:
2.1.1. Надати Абоненту Послуги консультації за допомогою телефонної
розмови.
2.2. Обов'язки Замовника:
2.2.1. Надати Виконавцеві контактний номер телефону для проведення
консультації.
2.3. Права Виконавця:
2.3.1. Припинити надання Послуги Замовнику без повернення грошових
коштів.
2.4. Права Замовника:
2.4.1. Вимагати від Виконавця надання Послуги відповідно до умов цієї
оферти.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1 Вартість Послуг визначається відповідно до ціни, опублікованої на веб-сайті
Виконавця (www.webosnova.com.ua). Ціна на Послугу вказуються в українських
гривнях.
3.2 Оплата Послуг проводиться у формі оплати як за готівковий, так і за
безготівковий розрахунок. Готівкова оплата може бути зроблена Замовником в
будь-якому відділенні банків. При оплаті через Банк Замовник зобов'язаний вказати в
призначенні платежу номер рахунку, виставлений йому до оплати, або номер
замовлення. Виконавець має право не надавати послуги в разі, якщо в платіжному
документі Замовником не вказано номер рахунку або номер замовлення до моменту
приведення платіжного документа у відповідність.
3.3 Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним
платежів. При зміні банківських реквізитів Виконавця, з моменту опублікування нових
реквізитів на офіційному веб-сайті Виконавця, Замовник самостійно несе
відповідальність за платежі, здійснені за старими реквізитами.
3.4 Факт оплати Послуги вважається підтвердженим, а особовий рахунок
Замовника відкритим - після надходження відомостей з банку про зарахування
грошових коштів на рахунок Виконавця..
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