ОФЕРТА ДОГОВОРУ ПРО ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ «Brama»
Цей договір є офіційною пропозицією (офертою) ТОВ “Смарт Домофон” –
адресованою будь-якій фізичній особі у відповідності зі статтею 633, 641, 642
Цивільного кодексу України, укласти договір про надання послуги користуванням
додатком «Brama», який укладається шляхом надання згоди Абонента на
приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом акцепту (прийняття)
всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника Сторонами.

1. Загальні положення
1.1. Даний документ є офертою – пропозицією ТОВ Смарт Домофон (в
подальшому Виконавець) Замовнику (в подальшому Користувачу) укласти
договір про використання мобільного додатку "Brama" (далі - Додаток). Факт
використання Користувачем Додатку підтверджує ознайомлення з даною
Офертою, її повне розуміння, повне та безумовне прийняття (акцепт) даної
Оферти.
1.2. Виконавець, як користувач майнових прав інтелектуальної власності, надає
Користувачу невиключну ліцензію (дозвіл) на використання Додатку в межах
України. Виконавець зберігає за собою право використовувати самостійно та/або
надавати аналогічні та/або інші за обсягом права третім особам на власний розсуд
та/або відкликати ліцензію зазначену в даному пункті.
1.3. Будь-яка з наступних дій вважається прийняття цього договору публічної
оферти: – факт реєстрації замовника у мобільному додатку "Brama".
Для реєстрації в мобільному додатку "Brama" для користувачів операційною
системою IOS, посилання за адресою: Посилання для завантаження додатку для
IOS https://apps.apple.com/ua/app/brama/id1511715000?l=ru.
Для реєстрації в мобільному додатку "Brama" для користувачів операційною
системою Android, посилання за адресою: Посилання для завантаження додатку
для Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bramainter.android&hl=ru
2. Порядок використання
2.1. Перед початком використання Додатку Користувач зобов’язаний
зареєструватись. При реєстрації у Додатку та його використанні, Користувач надає
виключно достовірну та точну інформацію
2.2. Після реєстрації в Додатку Користувач особисто несе відповідальність за
безпеку логіну та паролю та за всі дії вчинені під його логіном та паролем. У разі
розголошення реєстраційних даних або появи можливості такого розголошення,
Користувач зобов’язаний негайно повідомити про це Виконавця.
2.3. Додаток дозволяє Користувачу переглядати і завантажувати інформацію
виключно для особистого некомерційного використання.

2.4. Виконавець залишає за собою право розсилки інформації підібраної на
власний розсуд за вашими контактними даними. Користувач може відмовитись від
розсилки інформативних повідомлень надіславши листа на e-mail Виконавця.
2.5. Користувачу заборонено використовувати Додаток для порушення у будь-який
спосіб прав Виконавця та/або будь-яких третіх осіб, завдання їм шкоди (збитків),
порушення чинного законодавства.
2.6. Додаток надається «як є», Користувач розуміє, що заявлені функції можуть
забезпечити очікуваний результат проте в роботі можливі дефекти (помилки) та
перебої, які будуть усуватись за наявності можливості. Виконавець може на
власний розсуд вносити до Додатку зміни, призупиняти (припиняти) його роботу
без виникнення додаткових зобов’язань перед Користувачем
2.7. Виконавець має право видалити (призупинити) аккаунт Користувача в разі
порушення Користувачем даного договору.
3. Політика конфіденційності та Персональна інформація Користувача
3.1. Виконавець з повагою та відповідальністю ставиться до конфіденційної
інформації Користувача та третіх осіб.
3.2. В разі перегляду, копіювання, використання та будь-яких інших операцій з
інформацією розміщеною у Додатку Користувач зобов’язаний дотримуватись
законодавства України, не порушувати права та охоронювані законом інтереси
третіх осіб.

3.3. Користувач погоджується з тим, що конфіденційність переданих до Додатку
даних не гарантована. Виконавець не несе відповідальності за збитки (шкоду),
завдані Користувачу та/або третім особам через використання Додатку, за
дотримання Користувачем та/або третіми особами законодавства.
3.4. Користувач надає Виконавцю повну та безумовну згоду на обробку своїх
(контрольованих ним) персональних даних відповідно до Закону України «Про
захист персональних даних», до моменту отримання Виконавцем письмової
заборони Користувача на обробку його персональних даних та підтверджує
своєчасність його повідомлення про права у зв'язку із включенням його
персональних даних до бази персональних даних, мету збору цих даних та осіб,
яким ці дані передаються (передаватимуться).
3.5. Виконавець може збирати як основні персональні дані, такі як ім'я, прізвище,
по батькові, адресу та електронну адресу, так і вторинні (технічні) дані інформацію про з'єднання, системну інформацію, тощо.
3.6. Користувач підтверджує свою згоду взяти на себе зобов'язання щодо
забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних»
та свою спроможність їх забезпечити щодо персональних даних третіх осіб, які
стали (стануть) йому відомі під час використання Додатку.

3.7. Виконавець може використовувати будь-яку зібрану через Додаток
інформацію з метою покращення змісту Додатку, його доопрацювання, передачі
інформації Користувачеві (за запитами), для маркетингових, дослідницьких цілей
та інших цілей
4. Гарантії та відповідальність
4.1. Виконавець не несе відповідальності за будь-які помилки і неточності, які є в
Додатку. Виконавець може прикладати необхідні зусилля, щоб забезпечити
належне функціонування Додатку.
4.2. Виконавець не несе відповідальності за можливі протиправні дії Користувача
щодо третіх осіб, або третіх осіб щодо Користувача. Виконавець не несе
відповідальності за шкоду, збитки або витрати (реальні або можливі), що виникли
у зв'язку з цим Додатком, його використанням або неможливістю використання.
4.3. При виникненні проблем у використанні Додатку, отриманні Користувачем від
третіх осіб недостовірної інформації, або інформації образливого характеру, будьякої іншої неприйнятної інформації, Користувач повинен негайно звернутись до
Виконавця з відповідними доказами.
5. Дія договору
5.1. Даний договір може бути змінений Виконавцем в односторонньому порядку
без будь-якого спеціального повідомлення Користувача, шляхом розміщення в
Додатку Оферти в новій редакції.
5.2. Користувач зобов’язаний постійно слідкувати за змінами умов даного договору
(оферти). Використання Додатку свідчить про ознайомлення з даним Договором
(офертою) в останній редакції, його повне розуміння, повне та безумовне
прийняття (акцепт) Оферти в останній редакції.
5.3. Користувач зобов’язаний негайно припинити використання Додатку, в разі
нерозуміння, та/або непогодження з умовами Договору (оферти) в останній
редакції, без буд-яких зобов’язань з боку Виконавця.
6. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ
6.1 Базовий тариф кожної окремої Послуги визначається Виконавцем та
зазначається у індивідуальному договорі з Користувачем.
6.2 Ціна Договору (вартість Замовлення) визначається шляхом додавання цін всіх
обраних Замовником Послуг.
6.3. Базовий тариф може змінюватися залежно від тарифної політики або від
комплексу послуг замовлених Користувачем.
6.4. Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у
Національній валюті України – гривні.

6.4. Оплата Послуг здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на
поточний рахунок за допомогою платіжних засобів, які вказані в мобільному
додатку «Brama» або іншим зручним для Користувача способом
6.5. Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на
поточний рахунок Виконавця.

7. Застосовуване право
7.1. Сторони погодили, що до даного договору застосовується матеріальне та
процесуальне право України.

