
Публичная оферта
Наведене нижче є умовами угоди між сервісом тм. Make (надалі 
"Сервіс") та покупцем ("Покупець") про замовлення послуг друку 
фотомагнітів через Інтернет Сайт Сервісу ("Сайт"). Якщо Ви не 
погоджуєтесь з цими умовами, Ви не зможете придбати наші 
послуги, тому будь ласка, перегляньте ці умови до здійснення 
покупок.

Вступ
Покупець погоджується з умовами, обумовленими
у цій Угоді сторін («Угода»), з усім, що стосується послуг та 
інформації, що надаються через Сайт. Ця Угода являє собою 
договір між Сервісом та Покупцем, та замінює будь-які попередні 
чи інші угоди, договори
і гарантії, і обговорює все, що стосується послуг
та інформації наданих за допомогою Сайту. Покупець 
погоджується переглянути та визнати цю Угоду до покупки 
послуг на Сайті.

Інформація для платежу
Покупець розуміє та гарантує, що подана
їм інформація під час оформлення замовлення справжня, 
правильна та повна. Оплата послуг здійснена Покупцем, буде 
прийнята Сервісом і Покупець зобов'язаний заплатити вартість 
придбання послуг у сумі, пред'явленій на момент оплати, 
включаючи всі податки, що додаються. Покупець погоджується 
бути відповідальним за всі оплати, здійснені на сайті Сервісу.

Авторське право
Зміст сайту захищений авторськими правами.



Організація, збір, компіляція, цифрове перетворення та інші дії, 
пов'язані з використанням матеріалів, а також копіювання, 
перерозподіл, використання або публікація покупцем повного 
змісту або будь-якої частини Сайту заборонено.

Редагування, видалення та модифікація

Сервіс резервує ексклюзивне право
на редагування, видалення або встановлення на сайті будь-якої 
інформації, а також видалення або встановлення будь-яких 
послуг для продажу. Сервіс може модифікувати цю Угоду, або 
ціни на послуги, з повідомленням про це покупця, якщо це 
зазначено у Угоді про надання послуг, та може припинити 
функціонування або модифікувати будь-які або всі розділи сайту 
на власний розсуд і без попереднього повідомлення. Модифікація 
цієї угоди буде вважатися дійсною після публікації її на сайті, і 
належатиме до угод, укладених після дати публікації.

Право відмови
Сервіс резервує за собою право на власний розсуд, припинити 
надання послуг, а також регулювати доступ до купівлі послуг.
Зокрема ми відмовляємо у пресі із зображенням актів насильства, 
порнографії та торгових знаків, не належать замовнику.

Відшкодування
Покупець погоджується відшкодовувати, захищати
та підтримувати позицію Сервісу та її постачальників, партнерів 
та ліцензіарів у безпеці від будь-якої відповідальності, збитків, 
претензій та витрат, включаючи розумні адвокатські гонорари, 
пов'язані з порушенням покупцем цього контракту або 
використанням Сайту.



Використання інформації
Сервіс резервує право, та Покупець уповноважує Сервіс, на 
використання за призначенням всієї інформації щодо 
використання покупцем сайту та всієї інформації, наданої 
Покупцем, відповідно до чинних законів.

Інше
Ця Угода повинна розглядатись у тому вигляді, як вона 
опублікована на Сайті Сервісу тм. Make, та має застосовуватись 
та тлумачитися відповідно до законів України. Будь-які дії 
Покупця щодо його претензій повинні здійснюватися протягом 
одного місяця після будь-якого придбання здійсненого на Сайті 
або покупець назавжди відмовлятися від своїх претензій.
У випадку, якщо будь-що пов'язане з Сайтом або Сервісом, 
вступає в конфлікт або протиріччя з цією Угодою, ця Угода є 
пріоритетною. Невдача Сервісу у здійсненні будь-якого надання 
цієї Угоди Покупцю не повинна вважатися звільненням від 
такого надання або звільненням від права здійснювати таке 
надання.




