ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ СМАРТ-ВАУЧЕРІВ
(ПУБЛИЧНИЙ ДОГОВІР)
Акцептант цієї публічної оферти, надалі – «Покупець», з однієї сторони,
та
«НОРДШИП ЄЮ ЛІМІТЕД» /NORDSHIP EU LIMITED/, надалі – «Продавець»,
зареєстроване та таке, що діє на підставі законодавства Республіки Ірландія, реєстраційний
номер 672710, в особі директора БЕНДЖАМІНА ЛОУТОНА /MR BENJAMIN LAWTON,
який діє на підставі Статуту, з іншого боку, разом - «Сторони», уклали Договір купівліпродажу смарт-ваучерів (надалі – Публічний Договір) про таке:
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Терміни, що вживаються в Договорі мають наступні значення:
• Оферта – публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій дієздатній
фізичній та/або юридичній особі, укласти з ним Публічний Договір купівлі-продажу смартваучеру на умовах, що містяться в цьому Договорі;
• Акцепт – повне прийняття Покупцем умов Публічного Договору;
• Продавець - «НОРДШИП ЄЮ ЛІМІТЕД» /NORDSHIP EU LIMITED/,
реєстраційний номер 672710, юридична адреса: офіс 29, Кліфтон-хауз, Фіцуїльям-Стріт
Лоуер, Дублін 2, Республіка Ірландія /office 29, Clifton house, Fitzwilliam street Lower, Dublin
2, Republic of Ireland/;
• Сайт – інтернет-сайт https://www.nordship.net, адміністрований Продавцем;
• Покупець – будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, яка прийняла умови
цього Публічного Договору і придбала не менше одного смарт-ваучера.
• Від імені юридичної особи Публічний Договір укладається керівником або
уповноваженим представником такої юридичної особи;
• Смарт-ваучер – документ в електронному та/або паперовому вигляді, що
гарантує його власнику право участі у розподілі прибутку Продавця;
• Обліковий запис/особистий акаунт – елемент бази даних, що створюється
Покупцем на Сайті, за допомогою якого Покупець відслідковує статус своїх смарт-ваучерів,
розмір нарахованих відсотків, ініціює виведення нарахованих відсотків на вказані ним
банківські реквізити або придбання нових смарт-ваучерів, користуватися іншими
сервісами, що передбачені функціональними можливостями програмного забезпечення
Сайту. Передача даних для доступу до облікового запису/особистого акаунту іншому
Покупцеві (або іншій третій особі) не допускається;
• Реєстрація – прийняття Покупцем оферти на укладення цього Публічного
Договору і процедура, в ході якої Покупець за допомогою заповнення відповідних форм
Сайту надає необхідну інформацію для використання сервісів Сайту.
• Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка
за їх допомогою ідентифікується або може бути конкретно ідентифікована;
• Теріторіальне Представництво (логістична філія) – пункт оформлення
замовлень товарів за допомогою програмного забезпечення Продавця.
1.2. Цей договір є публічним договором, і в разі прийняття (акцепту) викладених
нижче умов будь-яка дієздатна фізична або юридична особа зобов'язується виконувати
його умови. Якщо Покупець не згоден з умовами Публічного Договору повністю або
частково, він не може бути допущений Продавцем до здійснення операції купівлі смартваучерів. Якщо Покупець своїми діями підтверджує свою згоду на укладення Публічного

Договору, він не має права в подальшому заявляти будь-які претензії щодо окремих умов
Публічного Договору.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. За цим договором Покупець передає Продавцю у власність грошові кошти в
сумі, еквівалентній вартості Смарт-ваучерів, придбаних ним через Сайт. Продавець
зобов'язується на умовах цього Публічного Договору виплатити Покупцю частину
прибутку від здійснення Продавцем підприємницької діяльності в розмірі, в порядку і на
умовах, визначених цим Договором.
2.2. Кошти, отримані Продавцем, використовуються ним на фінансування розвитку
мережі Територіальних Представництв (логістичних філій) та здійснення функцій з
управління нею.
2.3. Кількість та статус придбаних Смарт-ваучерів відтворюється в особистому
акаунті Покупця. Після надходження оплати Продавцю кожен Смарт-ваучер отримує
статус «Сплачений». Після відкриття Ліцензованого Представництва за рахунок коштів,
отриманих Продавцем від Покупця за придбані Смарт-ваучери, кожен з них отримує статус
«Розміщений».
2.4. Після завершення терміну 4 (чотири) місяці з моменту набуття Смарт-ваучером
статусу «Розміщений», його статус змінюється на статус «Прибутковий», що дає право на
участь Покупця у розподілі прибутку Продавця, пропорційно кількості Смарт-ваучерів,
придбаних Покупцем. Сума нарахованих відсотків відтворюється в особистому акаунті
Покупця. Нараховані відсотки Покупець має право використати на власний розсуд:
перерахувати на рахунок будь-якого банку або використати на придбання нових Смартваучерів.
2.5. Придбані Смарт-ваучери протягом 12 місяців з моменту придбання поверненню
не підлягають.
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Покупець має право на здійснення контролю за зміною статусу придбаних
Смарт-ваучерів за допомогою особистого акаунту.
3.2. Покупець має право звернутись до Продавця з вимогою повернення коштів,
сплачених за Публічним Договором за кожен Смарт-ваучер, але не раніше ніж через 12
місяців після придбання такого Смарт-ваучера, а Продавець зобов’язаний повернути кошти
на умовах цього Публічного Договору, якщо Покупець виконав умови, визначені цим
Публічним Договором щодо оплати Смарт-ваучера та термінів звернення з вимогою про
повернення коштів.
3.3. Покупець зобов’язується дотримуватися вимог цього Публічного Договору,
виконувати всі його умови без виключень та застережень.
3.4. Покупець зобов’язаний виконувати всі грошові зобов’язання за цим Публічним
Договором своєчасно та в повному обсягу.
3.5. Покупець зобов’язаний надавати виключно достовірну інформацію про себе.
Виявлення недостовірної інформації про Покупця протягом дії цього Публічного Договору
звільняє Продавця від будь-якої відповідальності, що може наставати внаслідок такого
виявлення.
3.6. Продавець має право вимагати від Покупця виконання своїх зобов’язань, в тому
числі грошових, передбачених цим Публічним Договором, в повному обсязі.
3.7. Продавець має право вимагати надання Покупцем коректної інформації при
заповненні ним даних в особистому акаунті.
3.8. Продавець зобов’язаний забезпечувати нарахування Смарт-ваучерів в
особистому акаунті Покупця, проводити зміну їх статусу та нарахування відсотків.

3.9. Продавець зобов’язаний забезпечити можливість вільного користування
Покупцем нарахованими відсотками.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. У випадку невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим
Публічним Договором Сторони несуть відповідальність згідно нормами законодавства
України.
4.2. У випадку, якщо Покупець не сплачує вартість замовлених Смарт-ваучерів
протягом 7 (семи) календарних днів з моменту оформлення замовлення, Продавець вправі
скасувати таке замовлення та виставити не викуплені Смарт-ваучери на продаж.
4.3. Продавець не несе відповідальності за надання Покупцем недостовірної
інформації про себе, неправильно надані дані своїх платіжних реквізитів, неправомірні дії
Покупця по відношенню до третіх осіб, а також у випадку порушення Покупцем
законодавства. Продавець не несе відповідальність у випадку блокування рахунку (-ів)
Покупця органами державної влади на підставі відповідних рішень (в тому числі, судових).
4.4. У випадку настання негативних наслідків я результату обставин, визначених в
п.4.3. цього Публічного Договору, Продавець не зобов’язаний виплачувати Покупцю будьякі компенсації, репарації або здійснювати будь-яке інше відшкодування втрат Покупця.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання
зобов'язань за цим договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної
сили, що виникли після укладення цього Публічного Договору внаслідок обставин
надзвичайного характеру, які сторони не могли передбачити або запобігти. Під
обставинами непереборної сили Сторони розуміють: загрозу війни, збройний конфлікт або
серйозну погрозу такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками,
блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальну військову мобілізацію,
військові дії, оголошену та неоголошену війну, дії суспільного ворога, збурення, акти
тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокаду, революцію, заколот,
повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріацію,
примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізицію, громадські демонстрації,
блокаду, страйк, аварію, протиправні дії третіх осіб, пожежу, вибух, тривалі перерви в
роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних
органів влади, введення органами державної влади карантину та інших обмежувальних
заходів, закриття морських проток, ембарго, заборону (обмеження) експорту/імпорту
тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме:
епідемію, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу,
ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус,
блискавку, пожежу, посуху, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха , тощо.
5.2. При настанні обставин, зазначених у п. 5.1 цього Публічного Договору, кожна
сторона повинна без зволікання повідомити про них у письмовій формі іншу сторону.
Повідомлення повинно містити дані про характер обставин, а також офіційні документи,
що засвідчують наявність цих обставин і, по можливості, дають оцінку їх впливу на
можливість виконання стороною своїх зобов'язань за цим Публічним Договором.
5.3. Якщо сторона не надішле або несвоєчасно надішле повідомлення, передбачене
у п. 5.2 цього Публічного Договору, то вона зобов'язана відшкодувати другій стороні
понесені нею збитки.
5.4. У випадках настання обставин, передбачених у п. 5.1 цього Публічного
Договору, термін виконання стороною зобов'язань за цим договором відсувається
відповідно до часу, протягом якого діють ці обставини і їх наслідки.
5.5. Якщо настали обставини, перелічені у п. 5.1 цього Публічного Договору, та їх
наслідки продовжують діяти більше двох місяців, сторони проводять додаткові переговори

з метою виявлення прийнятних альтернативних способів виконання цього Публічного
Договору.
5.6. Факт існування та впливу на сторону та на можливість виконання нею своїх
зобов’язань за договором підтверджується довідкою компетентного державного органу
країни, резидентом якої є Сторона, для якої склалися форс-мажорні обставини.
6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. Всі суперечки, що виникають з цього Публічного Договору або пов'язані з ним,
вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
6.2. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він підлягає розгляду
в судовому порядку у відповідності до чинного законодавства Республіки Ірландія.
7. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
7.1. Цей Публічний Договір укладено до повного виконання Сторонами своїх
зобов'язань за ним. Публічний Договір може бути припинений внаслідок повернення
Покупцем всіх смарт-ваучерів Продавцю.
7.2. Сторони мають право розірвати цей Публічний Договір за взаємною згодою
Сторін, а також у порядку і на умовах передбачених чинним законодавством Республіки
Ірландія.
8. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПОКУПЦЯ
8.1. Акцептуючи цей Публічний Договір, Покупець надає Продавцю (володільцю
персональних даних) свою згоду на обробку отриманих від Покупця персональних даних
(у тому числі: збір, зберігання, систематизація, зміна, видалення, використання, поширення,
знеособлення, блокування) у розумінні вимог законодавства про обробку персональних
даних, таких як ім'я, адреса, адреса електронної пошти або номер телефону з дотриманням
Загальних правил щодо захисту даних (GDPR), і відповідно до законодавства Республіки
Ірландія.
8.2. Продавець заявляє, що архіви електронних документів, складених протягом
реалізації та впровадження цього Публічного Договору, реєстраційні дані Покупців, інша
персоналізована інформація, яка стосується предмету Договору, зберігається та
оброблюється в базах даних Продавця з метою виконання Публічного Договору протягом
всього строку чинності статусу Покупця, а також протягом п’яти років після втрати
Покупцем свого статусу.
8.3. Акцептуючи умови цього Публічного Договору, Продавець як суб’єкт
персональних даних підтверджує, що він був повідомлений Продавцем про склад
персональних даних, які обробляються Продавцем в межах цього Публічного Договору.
8.4. Первинними джерелами відомостей про фізичну особу є: видані на її ім'я
документи (дані про які законно опинилися в розпорядженні Продавця); підписані нею
документи; відомості, які особа надає про себе, в тому числі, відомості, які були
опубліковані Покупцем; інформація, отримана Продавцем з зовнішніх джерел за
дорученням Покупця. Продавець зобов'язується дотримуватись вимог до обробки
інформації з обмеженим доступом відносно персональних даних Покупця, а також іншої
інформації про Покупця, що стала відома Продавцю в процесі виконання цього Публічного
Договору.
8.5. Продавець обробляє персональні дані у фото-форматі у відповідності до
внутрішніх актів, які регулюють здійснення такої діяльності, включаючи строк обробки
даних. Метою такої діяльності є забезпечення прав та законних інтересів Покупця та
зацікавлених осіб. Обробка персональних даних в такий спосіб може здійснюватись у
складі інформаційно-телекомунікаційної системи із застосуванням засобів мережевого

захисту від несанкціонованого доступу під час обробки персональних даних. Продавець
отримує фотозображення суб’єкта персональних даних від самого суб’єкта персональних
даних при здійснені ним реєстрації особистого акаунта або вчинення інших дій
8.6. Зобов’язання Продавця, визначені в цьому пункті Публічного Договору, не
розповсюджуються на випадки, коли такі відомості/інформація:
- є загальнодоступною;
- розкрита на вимогу або з дозволу Покупця;
- підлягає розкриттю у випадках, передбачених законодавством України, зокрема на
підставі запитів уповноважених державних органів;
- у інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
8.7. У відкритому доступі дані Покупця розміщуються Продавцем лише в
знеособленому вигляді та з метою виконання умов Публічного Договору.
8.8. Акцептуючи умови цього Публічного Договору, Покупець заявляє, що
усвідомлює наслідки відкликання своєї згоди на обробку персональних даних, або внесення
до неї власних застережень, які унеможливлюють надання Сервісу або належне виконання
Продавцем укладеного Договору, що зокрема полягають у припиненні Публічного
Договору, видаленні особистого акаунту Покупця без можливості його відновлення.
9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Цей Публічний Договір є публічною офертою, акцептом якої є дії Покупця з
придбання смарт-ваучерів через Сайт. Публічний Договір розміщується у відкритому
доступі на Сайті та в особистому акаунті Покупця. Будь-які зміни і доповнення до цього
Публічного Договору дійсні з моменту публікації нової редакції Договору на Сайті.
9.2. Всі повідомлення в рамках цього Публічного Договору повинні направлятися
Сторонами одна одній у письмовій формі.
9.3. У всьому іншому, не передбаченому цим Публічним Договором, сторони будуть
керуватися чинним законодавством України.
9.4. Дані, що ідентифікують Продавця, вказані на Сайті і є актуальними до моменту
внесення в них відповідних змін.
9.5. Дані, що ідентифікують Покупця, вказуються в його особистому акаунті і є
актуальними до моменту внесення в них відповідних змін.
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