ПРАВИЛА ТА УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Терміни, що використовуються у тексті цих Правил та умов використання сайту, мають наступне значення:
Сайт – електронний ресурс (веб-сайт) призначений для повнолітніх осіб, обов’язковою умовою доступу до якого є попередня
ідентифікація віку користувача, розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://marengo.ua/, який належить Власнику
Сайту, доступний для відвідування Користувачем, де розміщена інформація Власника Сайту та/або його партнерів.
Правила та умови – являють собою домовленість щодо правил та умов використання Сайту, між Користувачем та
Власником Сайту, розміщені у мережі Інтернет за адресою: https://marengo.ua/ які є обов’язковими для їх виконання
Користувачем та Власником Сайту.
Власник Сайту – Товариство з обмеженою відповідальністю «БАЯДЕРА ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 35871504,
місцезнаходження - 02088, м. Київ, вул. Харченка Євгенія, 42), юридична особа, яка зареєстрована та діє відповідно до
законодавства України, якій належить усі права власності на Сайт.
Користувач Сайту – фізична особа, яка досягла віку 18 років і більше, яка повністю погоджується з Правилами та умовами
та відвідала/відвідує Сайт з метою ознайомлення з інформацією, розміщеною на Сайті, для власного особистого
некомерційного використання.
1. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ
Ці Правила та умови є відкритим і загальнодоступним документом. Чинна редакція Правил та умов розміщена в мережі
Інтернет за адресою: https://marengo.ua/
Ці Правила та умови являють собою повну домовленість між Власником Сайту та Користувачем. Відвідування Сайтом та/або
користування Сайтом Користувачем є акцептом і підтвердженням беззастережної згоди Користувача з умовами цих Правил
та умов і не потребує будь-яких інших дозволів. У разі незгоди Користувача з будь-яким з положень цих Правил та умов
Користувач зобов’язаний негайно припинити відвідування Сайту та/або користування Сайтом. Одностороння відмова від цих
Правил та умов Користувачем не допускається. Власник Сайту не несе будь-якої відповідальності за відвідування Сайту
та/або користування Сайтом Користувачем.
1.2. Приймаючи умови цих Правил та умов, Користувач гарантує та підтверджує:
- своє ознайомлення з цими Правилами та умовами, підтвердження своєї згоди з цих Правилами та умовами та зобов’язання
щодо виконання ним цих Правил та умов;
- досягнення ним 18-річного віку;
- що він достатньою мірою ознайомлений з попередженням: «Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого
здоров'я»;
- що він дотримується принципів відповідального споживання алкоголю та не допускає зловживання алкогольними напоями;
- надає свою згоду на на використання Cookie, які допомагатимуть нам покращувати ваш досвід користування,
забезпечуватимуть аналітику та наші маркетингові зусилля. Ознайомтеся з нашою Політикою Cookie.
1.3. Ці Правила та умови є публічною офертою відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України та Власник Сайту надає
Користувачу право доступу до Сайту лише на умовах цих Правил та умов.
1.4 Власник Сайту має право змінювати та/або доповнювати ці Правила та умови в односторонньому порядку без будь-якого
попередження чи повідомлення. При цьому продовження відвідування Сайтом після внесення змін та/або доповнень до цих
Правил та умов, означає згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.
1.5. Користувач запевняє та погоджується з тим, що він приймає на себе всі можливі ризики, в тому числі матеріальні,
пов'язані з його діями щодо використання Сайту.
1.7. Доступ до Сайту надається на тимчасовій основі Користувачам, які перебувають на території України, або в інших
країнах, де дозволений продаж, купівля, реклама та споживання алкогольних напоїв. Власник Сайту залишає за собою право
відкликати, змінювати, призупиняти або припиняти на невизначений термін інформаційні послуги, які надаються на Сайті без
будь-якого попередження.
Власник Сайту має право призупинити, припинити або обмежити доступ до Сайту, якщо Користувач порушив будь-яке з цих
Правил та умов, або на власний розсуд. Власник Сайту також має право негайно призупинити, припинити або обмежити
доступ до Сайту, з метою вжиття заходів для захисту Сайту або Користувачів від шахрайства, зловмисного програмного
забезпечення, спаму чи кібербезпеки чи порушення даних, або якщо Власник Сайту зобов’язані це зробити за законом, а
також з інших причин. Власник Сайту не несе жодної відповідальності, якщо з будь-якої причини Сайт буде недоступний у
будь-який час або протягом будь-якого періоду.
1.8. Визнаючи міжнародний характер мережі Інтернет, Користувач приймає на себе відповідальність за дотримання всіх
місцевих правил і законів, що стосуються дій Користувача в мережі.
1.9. Користувачу не дозволяється використовувати матеріали, розміщені на Сайті за межами Сайту, за винятком
використання рецептів, що містяться на Сайті, для професійного та домашнього використання, за власним рішенням
Користувача. Користувачу заборонено бідь-якій форма та будь-яким чином діліться контентом, розміщеним на Сайті з
особами, яким не виповнилося 18 років. Користувачу заборонено використовувати Сайт: у будь-який спосіб, що порушує
будь-які місцеві, національні чи міжнародні закони чи нормативні акти, у будь-який спосіб, який є незаконним або
шахрайським або має будь-які незаконні чи шахрайські цілі чи наслідки, з метою заподіяння шкоди будь-яким третім особам,
або спроби заподіяти шкоду неповнолітнім будь-яким способом або з метою популяризації алкоголю серед неповнолітніх;
відправляти, отримувати, завантажувати, використовувати будь-які матеріали з Сайту, передавати або забезпечувати
розсилку будь-якої незатребуваної чи несанкціонованої реклами чи рекламного матеріалу, чи будь-якої іншої форми
подібного запиту (спаму); передавати будь-які дані, надсилати або завантажуйте будь-який матеріал, який містить віруси,
троянські коні, реєстратори натискання клавіш, шпигунські, рекламні чи будь-які інші шкідливі програми чи подібний
комп’ютерний код, призначений для негативного впливу на роботу будь-якого комп’ютерного програмного забезпечення або
апаратного забезпечення.

1.10. Користувач зобов’язується в будь-якому разі не виконувати дій, які можуть розглядатись як порушення законодавства
України або норм міжнародного права, у тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських та/або суміжних прав, а
також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту.
2. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
2.1. Усі права інтелектуальної власності та бази даних, будь-яка інформація, зазначена на Сайті включаючи, але не
обмежуючись: торгові марки, дизайн, логотипи, текст, зображення, аудіо- та відеоматеріали, зовнішній вигляд та програмне
забезпечення (включаючи код, інтерфейс і структуру веб-сайту) - належить Власнику Сайту. Користувач зобов’язується не
видаляти будь-які сповіщення про авторські права чи інші права власності з будь-яких матеріалів на Сайті.
2.2. Сайт дає змогу Користувачу переглядати матеріали Сайту тільки для особистого некомерційного використання, за умови
збереження всієї інформації про авторське право та інших відомостей про право власності, що містяться у вихідних
матеріалах і будь-яких їхніх копіях. Заборонено змінювати матеріали Сайту, а також поширювати або демонструвати їх у
будь-якому вигляді або використовувати їх будь-яким іншим чином. Будь-яке використання цих матеріалів на інших сайтах
або в комп'ютерних мережах - заборонено. Користувач зобов’язується не розміщувати та не використовувати/асоціювати з
Сайтом будь-які матеріали, що є або можуть бути витлумачені як: (i) наклепницькі, непристойні, образливі, такі, що
розпалюють расову ненависть, дискримінаційні або блюзнірські; (ii) такі, що порушують будь-які зобов'язання щодо
конфіденційності, приватності чи комерційної таємниці; (iii) такі, що порушують майнові права будь-яких третіх осіб або на які
не біло отримано всіх необхідних ліцензій і/або дозволів; чи (iv) такі, які порушують будь-які інші закони.
2.3. Використання цього Сайту не надає Користувачу жодних прав, у т.ч. прав власності, інтересів або ліцензій на будь-які
матеріали, розміщені на Сайті.
3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
3.1. Користувач запевняє, погоджується та розуміє, що матеріал та/або інформація що відображається на Сайті, надається
«як є» і без будь-яких гарантій, умов або гарантій щодо його точності, у межах, дозволених законом та повністю відповідає
чинному законодавству України.
3.2. Крім цього Користувач запевняє та погоджується з тим, що інформація, що відображається на Сайті, в тому числі: не
формує думку, що вживання алкоголю є важливим фактором досягнення успіху в спортивній, соціальній, сексуальній або
інших сферах життя; не створює враження, що вживання алкогольних напоїв сприятиме розв'язанню особистих проблем; не
може формувати думку, що алкоголь має лікувальні якості або що він є стимулюючим чи заспокійливим засобом; не заохочує
до вживання алкогольних напоїв або негативно розцінює факт утримування від вживання алкогольних напоїв.
3.3. У разі порушення цих Правил та умов Користувач зобов'язується у безспірному порядку відшкодувати Власнику Сайту
усі збитки, завдані такими діями в повному обсязі протягом 7 (семи) календарних днів з моменту направлення Власником
Сайті відповідної вимоги.
3.4. Власник Сайту не бере на себе ніяких умов і зобов'язань, крім прямо зазначених не зазначених в цих Правилах та умовах.
Власник Сайту ні за яких обставин не несе відповідальності за:
а) будь-які дії/бездіяльність, які є прямим або непрямим результатом дій та/або бездіяльності будь-яких третіх сторін;
б) будь-які дії/бездіяльність Користувача;
в) будь-які непрямі збитки та/або упущену вигоду Користувача та/або третіх сторін незалежно від того, чи міг Власник Сайту
передбачати можливість таких збитків чи ні;
г) використання (неможливість використання) і які б то не було наслідки використання (неможливості використання)
Користувачем Сайту.
4. ДОДАТКОВІ УМОВИ
4.1. Користувач запевняє та підтверджує що не має та не буде мати у майбутньому претензій до Власника Сайту з приводу
використання Сайту чи цих Правил та умов, а всі спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цих Правил та умов,
будуть вирішуватися шляхом переговорів між Користувачем та Власником Сайту.
4.2. При наявності в Угоді термінів, значення яких не визначене в Розділі ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ цих Правил та умов і які
не можуть бути однозначно витлумачені, виходячи з загальновживаної практики, при їх тлумаченні слід керуватися: у першу
чергу - тлумаченнями, наведеними в цих Правилах та умовах, в другу чергу - виходячи із звичаїв ділового обороту.
4.3. Якщо будь-яку з умов цих Правил та умов визнано недійсною або незаконною, або вона не може вступити в силу у
відповідності з чинним законодавством, така умова не впливає на чинність інших положень цих Правил та умов.
4.4. Будь-яке повідомлення, звернення, пропозиція чи претензія Користувача до Власника Сайту, пов'язані з будь-якими
питаннями щодо Сайту, мають бути зроблені у письмовому вигляді шляхом надсилання листа за юридичною адресою
Власника Сайту поштовою або кур’єрською службою та дубльоване електронним зв’язком на адресу електронної пошти:
news@bayaderagroup.com
5. ВЛАСНИК САЙТУ:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАЯДЕРА ЛОГІСТИК»
02088, м. Київ, вул. Харченка Євгенія, 42
IBAN №UA193282090000026005060045490
Код ЄДРПОУ 35871504
ІПН 358715026516
Платник податку на прибуток на загальних підставах
Усі права захищено. Копіювати, розповсюджувати, повторно публікувати чи змінювати будь-які матеріали або
програмне забезпечення, які містяться на цьому Сайті без попередньої письмової згоди Власника Сайту - ТОВ
«Баядера Логістик» суворо заборонено та тягне за собою відповідальність, передбачену цими Умовами та
правилами та чинним законодавством.

