
1.1. Ці Умови використання (далі «Умови») розроблені ТОВ «Бонтой» та визначають умови 

використання Веб-сайту www.bontoy.ua, включаючи всі домени нижніх рівнів (далі «Веб-сайт»), а 

також права та обов'язки його Користувачів та ТОВ «Бонтой». Умови поширюються також на 

відносини, пов'язані з правами та інтересами третіх осіб, які не є Користувачами, але чиї права та 

інтереси можуть бути порушені внаслідок дій Користувачів. 

 

1.2. Користувач зобов'язаний повністю ознайомитись із цими Умовами до початку використання 

Веб-сайту. Використання Веб-сайту Користувачем означає повне прийняття цих Умов. 

 

1.3. Ці Умови можуть бути змінені та/або доповнені ТОВ «Бонтой» в односторонньому порядку без 

будь-якого повідомлення Користувача. Користувачам рекомендується регулярно перевіряти ці 

Умови щодо їх зміни та/або доповнення. Продовження використання Веб-сайту Користувачем 

після внесення змін та/або доповнень до цих Умов означає повну згоду Користувача з такими 

змінами та/або доповненнями. 

 

1.4. Усі права на Веб-сайт належать ТОВ «Бонтой». ТОВ «Бонтой» надає доступ до Веб-сайту всім 

заінтересованим особам відповідно до цих Умов та чинного законодавства України. 

 

2.1. Цей веб-сайт містить інформацію та програмне забезпечення, а також супутню документацію 

для перегляду або завантаження. 

 

2.2. Всі об'єкти, розміщені на Веб-сайті, в тому числі текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, 

програми, звуки та інші об'єкти та їх добірки (далі «Контент»), є об'єктами виняткових прав ТОВ 

«Бонтой» та/або афілійованих компаній групи осіб «Бонтой». Ніщо в цих Умовах не може 

розглядатися як передача виняткових прав на Контент 

 

2.3. ТОВ «Бонтой» може припинити роботу цього Веб-сайту повністю або частково у будь-який час. 

Зважаючи на особливості мережі Інтернет та комп'ютерних систем, ТОВ «Бонтой» не гарантує 

постійну доступність даного Веб-сайту та не несе відповідальності за будь-які збитки чи збитки, що 

сталися внаслідок збоїв у роботі Веб-сайту. 

 

2.4. ТОВ «Бонтой» також зберігає за собою право в будь-який час змінювати оформлення Веб-

сайту, його зміст, змінювати або доповнювати програмне забезпечення та інші об'єкти, що 

використовуються або зберігаються на Веб-сайті в будь-який час без попереднього повідомлення. 

 

3.1. Деякі сторінки веб-сайту можуть бути захищені паролем. В інтересах безпеки та захищеності 

лише зареєстровані Користувачі можуть отримати доступ до зазначених сторінок. Під час 

реєстрації на Веб-сайті Користувач зобов'язаний надати необхідну достовірну та актуальну 

інформацію. Користувач не має права передавати свої логін та пароль третім особам, несе повну 

відповідальність за їх збереження. Користувач гарантує, що надана їм адреса електронної пошти є 



актуальною та точною, так само, як і адреса, за якою з ним можна зв'язатися. Користувач гарантує, 

що досяг віку, передбаченого законодавством України, для акцепту цих Умов. 

 

3.2. Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту та відповідність 

законодавству наданої під час реєстрації інформації, а також звільняє ТОВ «Бонтой» від претензій 

будь-яких третіх осіб у разі пред'явлення вимог до ТОВ «Бонтой» щодо інформації, наданої 

Користувачем. 

 

3.3. ТОВ «Бонтой» має право відмовити в реєстрації будь-якому Користувачеві без пояснення 

причин, без будь-якої відповідальності з боку ТОВ «Бонтой». ТОВ «Бонтой» залишає за собою 

право вирішувати, що на деяких сайтах, які раніше були у вільному доступі, буде потрібна 

реєстрація. ТОВ «Бонтой» має право в будь-який час і без зобов'язань вказати причини відмовити 

Користувачеві в праві на доступ до захищених паролем частин Веб-сайту, блокуючи Дані 

користувача, зокрема, якщо Користувач: 

 

 надає неправдиві дані для цілей реєстрації; 

 порушує дані Умови використання або нехтує своїми обов'язками щодо захисту даних 

користувача; 

 порушує будь-які закони під час доступу або використання Веб-сайту; 

 не використовував веб-сайт протягом тривалого часу. 

3.4. При реєстрації Користувач отримує код доступу, що складається з ідентифікатора користувача 

та пароля (Дані користувача). При першому вході Користувач повинен відразу ж змінити пароль, 

який був наданий йому, на пароль, відомий тільки Користувачеві. Дані користувача дозволяють 

Користувачеві переглядати свої дані та вносити до них зміни або, якщо виникає потреба, 

відкликати згоду на обробку даних. 

 

3.5. Користувач гарантує, що дані користувача недоступні для третіх осіб, і несе відповідальність за 

всі транзакції та іншу діяльність, що здійснюється з використанням даних користувача. Після 

кожного онлайн-сеансу Користувач повинен вийти із Веб-сайтів, захищених паролем. Якщо 

Користувачеві стає відомо про будь-яке несанкціоноване використання Даних користувача третіми 

особами, Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це ТОВ «Бонтой» письмово, або 

залежно від обставин, електронною поштою. 

 

3.6. Після отримання повідомлення відповідно до параграфа 3.4 ТОВ «Бонтой» закриє доступ до 

захищеної паролем області для таких даних користувача. Користувач зможе знову отримати 

доступ звернувшись із письмовою заявою до ТОВ «Бонтой» або з моменту нової реєстрації. 

 

  

3.7. Користувач може будь-коли попросити про припинення своєї реєстрації письмово. У такому 

разі ТОВ «Бонтой» видаляє всі дані користувача, за винятком тих даних, зберігання яких 

передбачено чинним законодавством України. 



 

  

 

 4.1. Ніякі положення цих Умов не надають Користувачеві право на використання фірмової назви, 

товарних знаків, доменних імен та інших відмітних знаків «Бонтой»/Bontoy. Право на 

використання фірмової назви, товарних знаків, доменних імен та інших відмітних знаків 

«Бонтой»/Bontoy може бути надано виключно з письмової згоди правовласника. 

 

4.2. ТОВ «Бонтой» надає Користувачеві невиключне, не підлягаюче до передачі право (далі також 

«Невиключна ліцензія»), використовувати інформацію, програмне забезпечення та документацію, 

отримані Користувачем на Веб-сайті протягом максимального терміну охорони, передбаченого 

чинним законодавством шляхом відтворення. 

 

4.3. Програмне забезпечення надається безкоштовно у об'єктному коді. Право отримання 

вихідного коду не надається. Це положення не застосовується до вихідного коду, що стосується 

програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом, ліцензійні умови якого мають пріоритет 

над цими Умовами у разі передачі програмного забезпечення з відкритим кодом, а також умови 

якого вимагають надання вихідного коду. 

 

4.4. Користувач не має права передавати або іншим чином поступатися інформацією, програмним 

забезпеченням та документацією третім особам. Користувач не має права переробляти програмне 

забезпечення або документацію, здійснювати зворотне асемблювання або проводити інженерний 

аналіз з метою розкриття технології, декомпілювати програмне забезпечення або відокремлювати 

будь-які його частини. Користувач при необхідності має право зробити одну резервну копію 

програмного забезпечення для подальшого використання відповідно до цих Умов. 

 

4.5. Інформація, програмне забезпечення та документація захищені чинним законодавством 

Користувач не має права переробляти, приховувати або видаляти з інформації, програмного 

забезпечення або документації буквено-цифровий код та позначення авторства, а також будь-які 

їх копії. 

 

4.6. ТОВ «Бонтой» має право безоплатно використовувати будь-які ідеї та пропозиції, збережені 

Користувачем на Веб-сайті, для розвитку, удосконалення свого бізнесу. 

 

5.1. При використанні Веб-сайту Користувачеві забороняється: 

 

 завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати та надавати доступ або іншим 

чином використовувати будь-яку інформацію, яка: 

 містить загрози, ображає, паплюжить честь і гідність або ділову репутацію або порушує 

недоторканність приватного життя фізичної особи; 



 містить нецензурну лексику, порнографічні зображення та тексти; 

 містить сцени насильства, або нелюдського поводження з тваринами; 

 пропагує злочинну діяльність та/або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної 

ненависті або ворожнечі, пропагує фашизм чи ідеологію расової переваги, а також містить 

екстремістські матеріали; 

 містить інформацію обмеженого доступу, включаючи, але не обмежуючись, державну та 

комерційну таємницю; 

 закликає до вживання наркотичних засобів та психотропних речовин, інформацію про 

розповсюдження наркотиків та інше, а також порушує інші права та інтереси громадян та 

юридичних осіб або вимоги чинного законодавства України; 

 посягати на суспільну моральність; 

 порушувати будь-які права інтелектуальної власності чи інші майнові; права; 

 вивантажувати будь-який вміст, що містить віруси, так звані троянські програми або будь-

які інші програми, які можуть пошкодити дані; 

 передавати, зберігати або вивантажувати гіперпосилання або вміст, на які Користувач не 

має права, зокрема у випадку, коли такі гіперпосилання або вміст порушують зобов'язання 

конфіденційності або є незаконними; 

 поширювати рекламні або незатребувані повідомлення електронною поштою («спам»), 

поширювати помилкові попередження про віруси, несправності або подібні матеріали, 

пропонувати участь у будь-якій лотереї, в таких схемах як «лавина», «листи щастя», 

піраміди та подібні заходи; 

 незаконно завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати та надавати доступ 

або іншим чином використати інтелектуальну власність ТОВ «Бонтой» та/або третіх осіб; 

 здійснювати незаконні збір та обробку персональних даних інших осіб. 

 

5.2. ТОВ «Бонтой» має право відмовити у доступі на Веб-сайт у будь-який час, зокрема, якщо 

Користувач порушує будь-які зобов'язання, передбачені цими Умовами, без будь-якої 

відповідальності з боку ТОВ «Бонтой». 

 

6.1. Приймаючи ці Умови на Веб-сайті, Користувач підтверджує свою згоду на обробку ТОВ 

«Бонтой» його персональних даних, які розміщує Користувач. Обробка персональних даних 

Користувача здійснюється відповідно до законодавства України. ТОВ «Бонтой» опрацьовує 

персональні дані Користувача з метою надання послуг з використання Веб-сайту; перевірки та 

аналізу інформації, що дозволяє підтримувати та покращувати сервіси Веб-сайту. ТОВ «Бонтой» 

вживає всіх необхідних заходів для захисту персональних даних Користувача від неправомірного 

доступу, зміни, розкриття чи знищення, а також для забезпечення дотримання вимог чинного 

законодавства України. ТОВ «Бонтой» надає доступ до персональних даних Користувача лише тим 

працівникам, підрядникам та агентам ТОВ «Бонтой», а також афілійованим компаніям групи осіб 

Бонтой, у тому числі на території іноземних держав, де рівень захисту персональних даних може 

бути не нижчим за рівень , встановленого на території України, яким така інформація є необхідною 

для забезпечення функціонування Веб-сайту. Розкриття наданої Користувачем інформації може 

бути здійснене лише відповідно до чинного законодавства України. 

 

6.2. Цим Користувач погоджується, що ТОВ «Бонтой» має право доручити обробку персональних 

даних іншій особі. Особа, яка здійснює обробку персональних даних за ТОВ «Бонтой», зобов'язана 



дотримуватися принципів та правил обробки персональних даних, передбачених чинним 

законодавством та цими Умовами. 

 

6.3. Користувач має право відкликати згоди на обробку персональних даних, видаливши 

розміщену інформацію з Веб-сайту або письмово повідомивши ТОВ «Бонтой» про відкликання 

згоди на обробку персональних даних. У разі відкликання Користувачем згоди на обробку його 

персональних даних ТОВ «Бонтой» зобов'язане припинити обробку або забезпечити припинення 

такої обробки (якщо обробка персональних даних здійснюється іншою особою, яка діє за 

дорученням ТОВ «Бонтой»). У разі, якщо збереження персональних даних більше не потрібне для 

цілей обробки персональних даних, знищити персональні дані або забезпечити їх знищення у 

строк, що не перевищує тридцяти днів з дати надходження зазначеного відгуку, якщо ТОВ 

«Бонтой» не має права здійснювати обробку персональних даних без згоди Користувача на 

підставах, передбачених чинним законодавством. 

 

7.1. Веб-сайт містить посилання на веб-сторінки третіх осіб. ТОВ «Бонтой» не бере на себе 

відповідальність за вміст таких веб-сторінок, не заявляє і не підтверджує, що такі веб-сторінки або 

їх вміст належать ТОВ «Бонтой», оскільки "Бонтой" не контролює інформацію, яку розміщують на 

таких веб-сторінках , і, таким чином, не несе відповідальності за вміст та інформацію, представлені 

на них. Користувач використовує такі веб-сторінки на свій ризик. 

 

7.2. Незважаючи на те, що ТОВ «Бонтой» вживає всіх можливих заходів для захисту Веб-сайту від 

комп'ютерних вірусів, ТОВ «Бонтой» не гарантує, що цей Веб-сайт не містить вірусів. Користувач з 

метою власної безпеки вживає належних запобіжних заходів і використовує програму пошуку 

вірусів, перш ніж завантажувати будь-яку інформацію, програмне забезпечення або 

документацію. 

 

8.1. В тій мірі, в якій будь-яка інформація, програмне забезпечення або документація надаються 

безкоштовно, будь-яка відповідальність за неналежну якість або порушення права на інформацію, 

програмне забезпечення та документацію, особливо щодо правильності або відсутності дефектів 

або відсутності претензій або прав третіх осіб або у зв'язку з повнотою та/або придатністю для 

певної мети виключається, крім випадків зловмисних дій або шахрайства. 

 

8.2. Інформація на Веб-сайті може містити специфікації або загальні описи, що стосуються 

технічних можливостей окремих продуктів, які можуть бути недоступні в деяких випадках 

(наприклад, у зв'язку зі зміною продукту). Тому необхідні якості продукту повинні бути взаємно 

узгоджені у кожному разі на момент покупки. 

 

8.3. Збитки у вигляді втраченої вигоди, збитки внаслідок простою, збитки внаслідок втрати даних 

та інформації та інші подібні непрямі збитки внаслідок використання Веб-сайту, відшкодування 

ТОВ «Бонтой» Користувачеві(ям) та/або третім особам, за жодних обставин не підлягають. 

 

  



 

9.1. Якщо Користувач передає інформацію, програмне забезпечення та документацію, надані ТОВ 

«Бонтой», третій стороні, Користувач повинен дотримуватися всіх чинних національних та 

міжнародних правил (ре)експортного контролю.   

 

9.2. Користувач звільняє ТОВ «Бонтой» від відповідальності та захищає від будь-яких претензій, 

процедур, дій, штрафів, збитків, витрат та збитків, що випливають з недотримання правил 

експортного контролю Користувачем або пов'язаних з таким недотриманням, та компенсує ТОВ 

«Бонтой» всі пов'язані з цим збитки та витрати, крім випадків, коли подібне недотримання правил 

виникло не з вини Користувача. Це положення не передбачає зміну тягаря доказування. 

 

9.3. ТОВ «Бонтой» зобов'язується виконувати ці Умови за умови, що виконанню не 

перешкоджатимуть національні чи міжнародні вимоги до зовнішньої торгівлі, чи митні вимоги, чи 

будь-які ембарго, чи інші санкції. 

 

10.1. Ці Умови регулюються та тлумачаться відповідно до законодавства України. 

 

10.2. У разі виникнення будь-яких суперечок чи розбіжностей, пов'язаних із виконанням цих Умов, 

Користувач та ТОВ «Бонтой» зобов'язуються врегулювати шляхом проведення переговорів. У разі, 

якщо суперечки та розбіжності не будуть урегульовані шляхом переговорів, суперечки підлягають 

вирішенню у порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

 

10.3. Якщо з тих чи інших причин одне або кілька положень цих Умов будуть визнані недійсними 

або не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність чи застосовність інших положень. 

 

10.4. ТОВ «Бонтой» не гарантує, що інформація, програмне забезпечення та/або документація на 

Веб-сайті відповідає законодавству іноземної держави або доступні для перегляду або 

завантаження за межами території України. Якщо Користувачі заходять на Веб-сайт ТОВ «Бонтой», 

перебуваючи за межами України, вони самостійно несуть відповідальність за дотримання законів 

іноземної держави. 


