Умови користування
http://www.maccoffee.com/ua-ua
1. Перебуваючи на веб-сайті www.maccoffee.com/ua-ua, ви погоджуєтеся з
викладеними нижче умовами користування:
Доступ та користування веб-сайтом www.maccoffee.com/ua-ua, а також пропоновані
послуги і програмне забезпечення (далі собирательно іменовані «Сайт») на території
України регулюються цими умовами користування (далі - «Умови користування»), а
також чинним законодавством України. Якщо ви не згодні з цими Умовами
користування і не приймаєте їх повністю без будь-яких вилучень і застережень,
просимо вас покинути Сайт.
2. Авторські та інші права на Сайт
Право власності, виключні права, авторські та інші права на Сайт, включаючи всі його
зміст, всі тексти та зображення (далі - «Зміст»), належать компанії Future Enterprises
PTE LTD (далі - «Компанія») або її дочірнім підприємствам або іншим особам ,
афільованим з Компанією (далі в сукупності має назву «Афілійовані особи») або
іншим особам, які надали права на їх використання Компанії в установленому законом
порядку. Будь-який Зміст, що представляє собою товарний знак, логотип або знак
обслуговування є зареєстрованим товарним знаком Компанії або інших осіб, які
надали права на їх використання Компанії в установленому законом порядку. За умови
дотримання винятків, передбачених цими Умовами користування, використання вами
будь-якої частині Змісту без письмового дозволу Компанії або іншого власника
авторських прав заборонено. Компанія стежить за дотриманням авторських та інших
прав, порушення яких переслідується по закону.
3. Порядок користування Сайтом
Компанія дозволяє використовувати Сайт в такий спосіб:
 На Сайті публікується актуальний продуктовий асортимент і події, в яких
бренд / торгова марка бере участь (розділ «Новини»).
 При користуванні Сайтом ви повинні дотримуватися чинного законодавства
України; ви не повинні поширювати, змінювати, копіювати (за винятком
випадків, описаних вище), пересилати, показувати, повторно використовувати,
відтворювати, публікувати, ліцензувати, створювати похідні матеріали,
передавати, продавати або іншим чином використовувати зміст Сайту без
письмового дозволу Компанії;
 Заборонено використовувати сайт для розміщення або передачі будь-яких
матеріалів, що порушують права інтелектуальної власності, що містять
погрози, недостовірні відомості, що вводять в оману, що містять образи, що
представляють собою домагання, пасквільних, наклепницьких, вульгарних,
непристойних, скандальних, підбурливих, порнографічних, блюзнірських
матеріалів або будь-яких матеріалів, які можуть являти собою або стимулювати
поведінку, яке є неправомірним і таким, що порушує чинне законодавство
України - Компанія буде надавати повне сприяння правоохоронним органам
або виконувати будь-які судові і адміністративні акти, які наказують Компанії

повідомити уповноваженим державним органам дані користувача, який
розмістив або передав будь-які подібні відомості або матеріали;
 Забороняється видавати себе на Сайті за модератора сайту або представника
Компанії або Афілійованих з нею осіб, а також робити неправдиві заяви або
представляти перекручені дані про свої стосунки з особами, пов'язаними з
Сайтом, або стверджувати або натякати на те, що Компанія підтримує будь-які
ваші заяви;
 Заборонено використовувати сайт користувачами в рекламних цілях або для
здійснення будь-якого комерційного посередництва, а також інша комерційна
експлуатація будь-якій частині Сайту, його використання або права доступу до
нього.
 • Заборонено використовувати сайт для розміщення або передачі вірусів,
програм «хробак», «троянський кінь», «крашанки», «бомба уповільненої дії»,
шпигунських програм та інших комп'ютерних кодів, файлів або програм, які
можуть заподіяти шкоду, носять характер вторгнення або створені з метою
пошкодження або захоплення результатів роботи, або контролю за
використанням, будь-якої апаратури, програмного забезпечення або
обладнання;
 Ніколи не використовуйте Сайт з метою порушення прав інших осіб, а також
обробки персональних даних інших користувачів Сайту;
 Забороняється обмежувати або перешкоджати використанню Сайту іншими
особами, порушувати роботу Сайту або серверів і мереж, що забезпечують
роботу Сайту, а також порушувати вимоги, процедури, правила і норми роботи
цих мереж;
 Не змінюйте, не адаптувати, перекладати, проводити декомпіляцію,
дезассемблірування і реінжиніринг будь-якої частини Сайту.
4. Конфіденційність інформації
Компанія не збирає і не обробляє персональні дані користувачів сайту, за винятком
даних, які користувач з власної ініціативи може надати в розділі: «Напишіть нам», а
саме: ім'я (це може бути і нікнейм, користувач сам вирішує, як до нього звертатися) ,
електронна пошта. Вся інша кореспонденція та матеріали, що посилаються на Сайт,
такі як питання, зауваження, пропозиції і т.п. не вважаються конфіденційними.
Електронна пошта і інша кореспонденція не шифрується і не захищається іншим
чином.
5. Обмеження відповідальності
ВИ КОРИСТУЄТЕСЬ ЦИМ САЙТОМ І МАТЕРІАЛАМИ, ДОСТУПНИМИ ЧЕРЕЗ
САЙТ, НА ВЛАСНИЙ РИЗИК. В ЖОДНОМУ РАЗІ КОМПАНІЯ, НІ ДОЧІРНІ
ПІДПРИЄМСТВА, НІ ІНШІ ОСОБИ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У СТВОРЕННІ,
ВИПУСКУ І ЗДІЙСНЕННІ РОБОТИ САЙТУ, ЧИ ЇХ ДИРЕКТОРИ, КЕРІВНИКИ,
ПРАЦІВНИКИ, АГЕНТИ, УЧАСНИКИ І АКЦІОНЕРИ, ВЛАСНИК ЛІЦЕНЗІЇ ТА
ПРЕДСТАВНИКИ НЕ НЕСУТЬ ПЕРЕД КОРИСТУВАЧАМИ САЙТУ ЖОДНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ЗБИТКИ АБО ШКОДУ , ЩО ВИНИКЛИ
ВНАСЛІДОК КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ, ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ, КОЛИ
СУДОМ БУДЕ ДОВЕДЕНО, ЩО ТАКІ ЗБИТКИ АБО ШКОДА БУДИ СПРИЧИНЕНІ
КОРИСТУВАЧУ КОМПАНІЄЮ, АФІЛІЙОВАНИМИ З НЕЮ ОСОБАМИ АБО

ІНШИМИ ОСОБАМИ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У СТВОРЕННІ, ВИПУСКУ І
ЗДІЙСНЕННІ РОБОТИ САЙТУ, АБО ЇХ ДИРЕКТОРАМИ, КЕРІВНИКАМИ,
ПРАЦІВНИКАМИ, АГЕНТАМИ, УЧАСНИКАМИ І АКЦІОНЕРАМИ,
ЛІЦЕНЗІАРАМИ І ПРЕДСТАВНИКАМИ В РЕЗУЛЬТАТІ УМИСНОГО
ПОРУШЕННЯ СВОЇХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ОСТАННІМИ
6. Посилання на веб-сайти третіх осіб
Сайт може містити посилання на сайти та матеріали, що належать або керовані
третіми особами. Такі посилання надаються тільки для зручності користувачів.
Компанія не контролює і не відповідає за зміст, правила захисту конфіденційності та
безпеку інформації цих сайтів. Компанія не несе відповідальність перед
користувачами Сайту, якщо ці сайти, що належать третім особам:
• порушують права інтелектуальної власності будь-яких третіх осіб, містять неточну,
неправдиву, неповну або помилкову інформацію;
• непридатні для комерційних або інших конкретних цілей;
• не забезпечують достатньої безпеки;
• містять віруси або інші шкідливі елементи; або
• містять наклепницькі або дискредитують відомості.
Компанія не підтримує зміст, продукти або послуги, пропоновані такими сайтами.
Встановлюючи посилання на такі сайти, ви робите це під свою відповідальність і без
дозволу Компанії.
7. Припинення доступу або користування Сайтом
Ви погоджуєтеся з тим, що Компанія може на свій розсуд у будь-який час і з будь-якої
причини відмовити вам у доступі до Сайту і Спеціальним матеріалами, в тому числі,
якщо Компанія вважатиме, що ви порушили або не дотримувалися дані Умови
користування. В такому випадку ви негайно втратите право користування Сайтом і
Спеціальними матеріалами. Ви погоджуєтеся з тим, що доступ або користування
Сайтом можуть бути припинені без попереднього повідомлення.
8. Внесення змін до Умов користування
Компанія може в будь-який час без попереднього повідомлення вносити зміни в ці
Умови користування за допомогою оновлення даного документа. Так як дія
переглянутих документів поширюється на вас, то вам слід періодично відвідувати цю
сторінку і переглядати Умови користування. Дата останньої редакції Умов
використання вказується під написом «ОСТАННЯ РЕДАКЦІЯ (LAST UPDATED)» у
верхній частині документа.
Все Зміст і Послуги, доступні на сайті і недоступні на момент вищевказаної
«ОСТАННІЙ РЕДАКЦІЇ», автоматично включаються в Послуги в момент появи на
Сайті. Будь-яке ПЗ і інструменти, доступні на сайті і недоступні на момент
вищевказаної «ОСТАННІЙ РЕДАКЦІЇ», автоматично вважаються ПЗ, відповідно до
цих Умов користування, в момент появи на Сайті.
При використанні Спеціальних матеріалів або ПЗ, що надаються Сайтом, ви
зобов'язуєтеся виконувати всі застосовні до них додаткові вказівки, правила і умови,
включені в дані Умови користування за допомогою посилання.

9. Зміни Сайту
Компанія має право в будь-який час періодично, повністю або частково, на тимчасовій
або постійній основі: змінювати, припиняти або закривати Сайт, Спеціальні матеріали
або ПО, попередньо повідомивши про це або без повідомлення; обмежувати свій вибір
доступ до Сайту будь-яким особам, географічним територіям або юрисдикціям;
стягувати плату за доступ до Сайту; змінювати і / або скасовувати плату, пов'язану із
сайтом; і / або пропонувати певні можливості деяким або всім користувачам Сайту. Ви
визнаєте, що ні Компанія, ні будь-які Афілійовані Суб'єкти не несуть відповідальності
перед вами або будь-якою третьою стороною за будь-які зміни і тимчасове або
постійне, часткове або повне закриття сайту, а також будь-яких Спеціальних
матеріалів, ПЗ, Змісту, Робіт, функцій або продуктів, пропонованих на Сайті.
Продовження використання Сайту після таких змін означає, що ви їх приймаєте.
10. Право, що застосовується і порядок вирішення спорів
Ці Умови користування, а також правила користування Сайтом регулюються
законодавством України.
У разі виникнення суперечок і протиріч Компанія і користувач повинні вжити всіх заходів
для їх вирішення шляхом переговорів. У разі, якщо Сторони не зможуть шляхом
переговорів вирішити суперечку або протиріччя між ними, такі суперечки і протиріччя
повинні бути передані на вирішення в судовому порядку відповідно до чинного
законодавства України.
11. Адреси для направлення користувачами пропозицій і претензій
У разі виникнення у користувачів Сайту пропозицій до Компанії вони можуть залишити
їх на Сайті в розділі «Напишіть нам».
Питання, що виникають у користувачів претензії вони можуть направляти Компанії за
адресою:
ТОВ «ФЕС УКР», 19700, Україна, Черкаська обл., м.Золотоноша, вул.Шевченка,
буд.235А, тел. +38 (04737)2-92-03
Ел. пошта: reception@fesukr.com.ua
12. Недійсна там, де заборонено
Ми залишаємо за собою право обмежувати доступ до даного Сайту, а також надання
будь-яких послуг будь-яким особам, у будь-якому географічному регіоні або юрисдикції
на свій розсуд і в будь-який час.

