ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Ел Сі Центр» (надалі Виконавець) публікує цей
Публічний договір приєднання (надалі - Договір та/або Оферта ) про надання послуг на інтернетресурсі Виконавця.
1.2. Відповідно до статей 633, 641, 642 Цивільного Кодексу України (ЦК України) цей Договір є
офертою та публічним договором та, у випадку прийняття (акцепту) викладених нижче умов,
будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, фізична особа - підприємець (надалі Користувач)
зобов'язується виконувати умови цього Договору.
1.3. У цій Оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі значення:
Оферта - публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі,
фізичній особі – підприємцю укласти з ним Публічний договір про надання послуг на умовах, що
містяться у цьому Договорі, включаючи всі його додатки.
Сайт - інтернет-ресурс, який знаходиться за адресою в мережі Інтернет legion.ua, який
адмініструється Виконавцем, на якому розміщені сервіси для Користувачів.
Акцепт - повне прийняття Користувачем умов Договору шляхом користування Сайтом, що
свідчить про прийняття (акцепт) Користувачем цієї оферти. Будь-яке користування Сайтом
(перехід на будь-яку сторінку Сайту, користування будь-яким функціоналом чи інформаційним
сервісом на Сайті) означає, що Користувач ознайомлений з цим Договором, розуміє і приймає
його умови. Починаючи користуватися будь-яким Сервісом сайту, Користувач вважається таким,
що прийняв умови цього Договору в повному об’ємі, без будь-яких обмовок та виключень. У
випадку незгоди Користувача з будь-якими із положень цього Договору, Користувач не має права
користуватися Сайтом та/або Сервісами Сайту.
Виконавець - Товариство з обмеженою відповідальністю «Ел Сі Центр»», юридична адреса: 04116,
м. Київ, вул. Старокиївська, буд.26, код ЄДРПОУ 35085821.
Користувач - будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, фізична особа – підприємець, що
прийняла умови цього Договору та користується послугами Сайту Виконавця;
Послуги/Сервіси сайту - будь-які платні та безкоштовні сервіси, що надаються Виконавцем за
допомогою Сайту, а також будь-які інші послуги, що надаються Виконавцем за допомогою
Сервісів сайту.
Обліковий запис/акаунт - електронний кабінет (особистий кабінет) Користувача у функціональній
системі Сайту за допомогою якого він може користуватися Сервісами Сайту;
Реєстрація - процедура, протягом якої Користувач шляхом заповнення відповідних форм Сайту
надає необхідну інформацію для користування Сервісами сайту. Реєстрація вважається
завершеною лише у випадку успішного проходження всіх її етапів згідно з опублікованими на
Сайті інструкціями.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Виконавець зобов’язується надати Користувачу послуги щодо користування Сервісами Сайту
на умовах цього Договору (далі – Послуги), перелік та вартість яких знаходяться на Сайті.
2.2. Користувач самостійно обирає Сервіси сайту, якими він бажає користуватися, з наявного на
сайті переліку.
2.3. Якість послуг, що надаються за цим Договором повинна відповідати вимогам, що зазвичай
ставляться до такого виду послуг.
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Обов'язки Користувача:
3.1.1. оплатити обрані послуги в порядку, встановленому цим Договором, якщо обрані Сервіси
сайту є платними;
3.1.2. дотримуватись Правил користування Сервісами Сайту, визначених у Додатку до цього
Договору та розміщених на Сайті;

3.1.3. уникати будь-яких дій або бездіяльності, які можуть призвести до завдання шкоди
Виконавцю внаслідок погіршення репутації або втрати довіри до Виконавця або Торгової марки
«Legion»;
3.2. Користувач має право:
3.2.1. самостійно визначати перелік Сервісів сайту, якими він бажає користуватися;
3.2.2. отримати доступ до користування Сервісами після їх оплати на умовах, встановлених цим
Договором, якщо обрані Сервіси сайту є платними;
3.2.3. в будь-який час протягом терміну дії цього Договору доповнювати обрані Сервіси сайту
іншими, наявними на сайті Сервісами, шляхом їх оплати;
3.3. Користувач не має права:
3.3.1. надавати будь-яку інформацію, отриману в результаті користування Сервісами сайту, третім
особам;
3.4. Виконавець зобов'язаний:
3.4.1. якісно та своєчасно надавати послуги відповідно до умов цього Договору;
3.4.2. не пізніше одного робочого дня з дати оплати Користувачем платних послуг за цим
Договором надати йому доступ до користування Сервісами сайту.
3.5. Виконавець має право:
3.5.1. отримати оплату за послуги, що надаються за цим Договором та є платними;
3.5.2. не розпочинати надання послуг до моменту проведення їх оплати Користувачем, якщо
обрані Користувачем Сервіси сайту є платними;
3.5.3. залучати до надання послуг третіх осіб (кваліфікованих спеціалістів чи спеціалізовані
організації) без погодження Користувача;
3.5.4. зупинити надання послуг за цим Договором без повернення оплати Користувачу у випадку:
- порушення ним Правил користування сервісами сайту, визначеному у Додатку до цього
Договору та розміщених на сайті;
- порушення Користувачем п.п. 3.3.1 цього Договору;
3.5.5. змінювати без письмового повідомлення Користувача умови цього Договору та/або Правила
користування Сервісами сайту, визначені у Додатку до цього Договору та розміщені на Сайті,
шляхом їх розміщення на Сайті. Договір може бути змінений Виконавцем без будь-якого
спеціального сповіщення, нова редакція Договору вступає в силу з моменту її розміщення в
мережі на Сайті.
3.5.6 змінювати, оновлювати й удосконалювати Сайт, програмне забезпечення та Сервіси сайту,
додавати або видаляти певні функціональні можливості чи функції Сервісів сайту, проводити
коротко часові технічні роботи у період яких сайт не буде працювати;
3.5.7. у будь-який момент вимагати від Користувача підтвердження даних, які він вказав при
реєстрації, і попросити у зв’язку з цим підтверджуючі документи (зокрема – копії/завірені копії
документів, що посвідчують особу/ реєстрацію юридичної особи), ненадання яких може бути
прирівняне до надання недостовірної інформації. Якщо дані Користувача, вказані в наданих ним
документах, не відповідають даним, вказаним при реєстрації, а також у випадку, якщо дані,
вказані при реєстрації, не дозволяють ідентифікувати Користувача, Виконавець має право
відмовити Користувачу в доступі до користування Сайтами без повернення отриманої оплати з
попереднім сповіщенням Користувача або без нього.
4. ТЕРМІН НАДАННЯ ПОСЛУГ
4.1. Користування платними послугами (платними Сервісами сайту) розпочинається з дати оплати
вказаних послуг Користувачем за умови акцепту (прийняття) Користувачем цього Договору
(оферти). Користування безкоштовними Сервісами сайту розпочинається з дати акцепту
(прийняття) Користувачем цього Договору (оферти) та є безстроковим.
4.2. Термін користування платними послугами – визначається в залежності від здійсненої оплати у
відповідності до встановлених тарифів на послуги, які розміщуються на Сайті.
5. ЦІНА ДОГОВОРУ, ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ
5.1. Ціна цього Договору дорівнює вартості усіх послуг щодо користування Сервісами сайту, які
обрав та оплатив Користувач. Вартість користування кожним окремим Сервісом сайту (тарифні
плани) за цим Договором на момент його укладення визначається відповідно до діючих умов, що
публікуються на Сайті Виконавця.
5.2. Платежі здійснюються згідно з тарифними планами, опублікованими на сайті Виконавця.

5.3. Послуги Виконавцем надаються за попередньою оплатою по факту зарахування коштів його
на розрахунковий рахунок. Користувач для отримання послуг сплачує Виконавцю авансовий
платіж, що включає в себе 100% оплату за наступний розрахунковий період вартості обраного
Користувачем тарифного плану.
5.4. Оплата Послуг проводиться шляхом безготівкових платежів на банківський рахунок
Виконавця на підставі наданого Виконавцем Користувачу рахунку, або за допомогою платіжного
сервісу ________________.
5.5. При оплаті через банк Користувач зобов'язаний вказати у платіжному документі призначення
платежу. Виконавець має право не надавати послуги у випадку, якщо в платіжному документі не
вказано призначення платежу.
5.6. Рахунок на оплату послуг Користувач отримує у Виконавця і оплачує в 5-ти денний термін,
вказавши при оплаті послугу, за яку вноситься платіж.
5.7. У разі несвоєчасної оплати або неповної оплати Користувачем послуг, Виконавець має право
не розпочинати надання послуг.
5.8. Користувач самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів . При
зміні банківських реквізитів Виконавця, з моменту опублікування нових реквізитів на сайті
Виконавця та повідомлення електронною поштою, Користувач несе відповідальність за платежі,
здійснені за застарілими реквізитами.
5.9. Виконавець має право в односторонньому порядку переглядати вартість Послуг і вводити нові
тарифні плани. Про введення нових тарифних планів Виконавець сповіщає Користувача, за
допомогою публікації на своєму сайті, а також електронною поштою . Новий тарифний план може
бути введений Виконавцем в дію не раніше ніж через десять днів з дати його опублікування на
сайті Виконавця. У разі зміни тарифних планів, раніше внесена авансова оплата не
перераховується.
5.10. Виконавець, виходячи з технічних можливостей, своїх і Користувача, може надавати
Користувачеві розрахункові документи (договір, рахунки, акти виконаних робіт) як на паперових
носіях, так і у вигляді електронних розрахункових документів з відтворенням печатки за
допомогою технічних друкувальних приладів та факсимільним підписом, використовуючи
системи дистанційного обслуговування.
5.11. Сторони визнають юридичну силу розрахункових документів (договір, рахунки, акти
виконаних робіт), як у вигляді сформованих електронних розрахункових документів через системи
дистанційного обслуговування, так і на паперових носіях.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. Виконавець не несе відповідальності за втрачені вигоду, доходи чи дані, фінансові збитки або
непрямі, фактичні, побічні чи штрафні збитки.
6.2. Загальна відповідальність Виконавця за будь-якими претензіями в межах цих умов, зокрема,
щодо будь-яких опосередкованих гарантій, обмежується сумою, сплаченою Користувачем за
користування послугами Сайту (або, на розсуд Виконавця, повторним наданням Користувачу цих
послуг).
6.3. У жодному випадку Виконавець не несе відповідальності за будь-які втрати чи збитки, які
неможливо було обґрунтовано передбачити.
6.4. Скориставшись сервісами Сайтів, Користувач підтверджує свою згоду з тим, що він
використовує Сайти та їхні сервіси на свій страх і ризик «як є», оцінює й несе всі ризики, пов’язані
з використанням розміщених на Сайтах оголошень, а Виконавець, у тому числі його керівництво,
співробітники й агенти, не несуть ніякої відповідальності за будь-які збитки та втрати, що стали
результатом використання Користувачем Сайту.
7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
7.1. Договір набирає чинності з дати початку користування Користувачем Сайтом і діє до повного
виконання сторонами своїх зобов'язань.
7.2. Цей Договір може бути змінений Виконавцем без будь-якого спеціального сповіщення. Нова
редакція Договору вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет за вказаною у цьому
абзаці Договору адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору. Діюча редакція
Договору завжди знаходиться на сторінці за адресою http://legion.ua. У випадку, якщо Виконавцем
були внесені будь-які зміни в цей Договір, з якими Користувач не згоден, він зобов’язаний

припинити користування сервісами Сайту. Факт не припинення користуванням Сайтом
вважається підтвердженням згоди Користувача з відповідною редакцією Договору.
7.3. Користувач надає Виконавцю згоду та дозвіл на обробку, збирання, реєстрацію, накопичення,
зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження,
реалізація, передача), оприлюднення на Сайті, передачу та/або надання доступу до персональних
даних третім особам, знеособлення, знищення своїх персональних даних (які Користувач залишив
на сайті), у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, без
повідомлення Користувача, з метою забезпечення функціонування Сервісів сайту.
7.4. Користувач при прийнятті до виконання Замовлень гарантує наявність у нього всіх необхідних
дозволів та ліцензій, передбачених законодавством України,
7.5. Усі спори, пов’язані з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між
представниками сторін. У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку
відповідно до законодавства України. У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому
порядку за місцезнаходженням Виконавця.
8. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ

