Contratos da oferta (acordo sobre uso)
Sociedade de pessoas sinceras "Caminho de memória"
1. Termos e definições
Para os termos de Oferta presentes abaixo e definições usam-se no seguinte valor:
O sítio - jogo de todas as páginas do domínio memorylight.net.
O conteúdo - os módulos gráficos ou módulos de texto que se constroem em um código da página do recurso de Internet
disponível para observação e comissão de ações a Usuários.
A aceitação da Oferta — adoção cheia e incondicional do presente contrato da Oferta por um método de registro no sítio,
sem qualquer retirada e/ou restrições. A aceitação da Oferta é equivalente à conclusão do acordo escrito bilateral.
O cliente (Usuário) — a pessoa que executou a Aceitação da Oferta e tornando-se assim o Cliente de serviços do Perfumista
no assinado este Contrato.
Serviço — a solução técnica do Perfumista no recurso de Internet forneceu ao Cliente para fins da realização de obrigações
abaixo do assinado este Contrato.
2. Os serviços dados
2.1. O serviço fornece serviços na colocação de materiais publicitários em lugares especiais do sítio, aprovado pela
administração na condição de receber um pagamento de avanço de 100% (centena de por cento) dos serviços
correspondentes.
2.2. O serviço fornece serviços na adjudicação de um lugar e instrumentos da colocação da informação pessoal de usuários à
discrição do usuário e ao registro gráfico na condição do pagamento do aluguel de um lugar no sítio.
2.3. As contas decifram-se no modo automático a pedido do Cliente no sítio de Serviço. O pagamento da conta o Cliente
significa um consentimento com os volumes oferecidos por Serviço, termos e preço.
2.4. O sítio destina-se para o uso não-comercial por participantes – só para o pessoal. As organizações, as companhias e as
firmas não devem usar ilegalmente o sítio para obter o benefício, avanço de qualquer serviço ou mercadorias nas páginas
criadas, para dirigir-se com qualquer pedido a outros participantes da comunidade. A administração do sítio reserva o direito
de retirar a página do usuário se as suas ações se considerarem como impróprias ou ilegais.
3. Aceitação da Oferta e conclusão do Contrato da Oferta
3.1. O cliente faz a Aceitação da Oferta enchendo-se e enviando ao Perfumista Ankety, e também promova pagamentos de
serviços do Perfumista que considera a soma acrescentada.
3.2. Depois de executar pagamento com o Cliente (a Aceitação da Oferta) e a transferência do dinheiro no Equilíbrio do
Cliente o presente contrato da Oferta pública entra em vigor.
3.3. O termo do serviço faz um intervalo do tempo do momento da taxa, segundo o preço de serviço, antes da terminação do
termo especificado.
3.4. Adotando este Contrato da Oferta, o Cliente exprime o consentimento nisto as verdadeiras condições não batem nos
seus direitos legítimos.
3.5. O contrato da Oferta pública é documentos oficiais e publica-se no recurso de Internet do Perfumista.
4. Ordem de acordo de disputas
4.1. Em caso das disputas e discordâncias unidas com a realização do presente contrato, os partidos combinaram sobre a
observância obrigatória de um acordo de ordem de reclamação prejudicial de disputas.
4.2. Os partidos aceitaram que em situações disputáveis se comunicará via a interface de web no recurso de Internet do
Perfumista ou pelo e-mail especificado no Sítio do Perfumista.
4.3. Em caso da apresentação de reclamações para o Perfumista dos terceiros acerca de materiais e a informação transferida
pelo Cliente Ispolnitelyu para dar serviços e/ou colocado pelo Cliente por meio de Serviços do recurso de Internet, o Cliente
compromete-se a ajustar todas tais reclamações e questões controvertidas por próprias forças e na própria conta, e também
indenizar ao Perfumista completamente a perda causada devido a transferência pelo Cliente Ispolnitelyu e/ou colocação
pelo Cliente independentemente por meio dos Serviços do recurso de Internet de materiais e informação que viola os
direitos dos terceiros.
4.4. Em caso do cancelamento do presente contrato no momento da iniciativa dos regressos de Serviço de Serviço ao Cliente
a parte de fundos depositados pelo Cliente que corresponde ao volume de não dado serviços que o Cliente pagou, e Serviço
teve de dar segundo o presente contrato.
5. Direitos e obrigações dos Partidos
5.1. Os deveres de perfumista:
5.1.1. Durante o período da validade do presente contrato para dar ao Cliente do serviço na colocação no sítio fornecido pelo
cliente da informação (informação sobre texto, uma foto, vídeo, gráfica) pagou com ele para um acesso livre.
5.1.2. O perfumista compromete-se a guardar a confidencialidade dos dados que não se destinam para o acesso geral no
período da validade.

5.2. Direitos do perfumista:
5.2.1. O perfumista tem o direito de modificar o preço de serviços e uma condição deste Contrato da Oferta pública sem
coordenação preliminar com o Cliente, e sem qualquer aviso especial, fornecendo assim a realização de serviços e a
publicação das condições modificadas no Sítio. A nova edição do presente contrato da Oferta entra em vigor do momento da
sua colocação no Sítio se outro não se fornecer pela nova edição do Contrato da Oferta.
5.2.2. Unilateralmente dissolver o presente contrato em caso da não-execução pelo Cliente de obrigações da taxa oportuna
na ordem fornecida pelo presente contrato e/ou em casos da discrepância à informação localizada a regras e padrões do
presente contrato.
5.2.3. Dar serviços com o envolvimento de peritos da terceira pessoa, resto responsável pelas suas ações.
5.2.4. Administração de mensagens do Sítio segundo as Instruções de uso o recurso de Internet.
5.2.5. Executar campanhas publicitárias na ordem fornecida pelo Perfumista. As condições, os termos e uma ordem da
realização de campanhas publicitárias determinam-se separadamente por cada ação.
5.2.6. O perfumista não executa o cheque preliminar do Conteúdo do Usuário colocado por meio de Serviços do recurso de
Internet, mas tem o direito de fazê-lo na própria iniciativa ou segundo a reclamação chegada de outros participantes da
comunidade.
5.3. Os deveres de cliente:
5.3.1. O cliente promete no devido tempo, dentro de 10 dias, segundo as condições do presente contrato da Oferta pública,
pagar e aceitar serviços do Perfumista, com a nova possibilidade da extensão do termo do contrato pelo pagamento
adicional.
5.3.2. A obrigação do pagamento realizado pelo Cliente considera-se no recibo do dinheiro na conta no banco do Serviço.
5.3.3. O cliente aceita que o Perfumista pode processar e usar a informação pessoal do Cliente segundo a Lei "sobre a
Informação pessoal" (além disso – "Lei") de vários modos, inclusive pela implementação da análise automatizada da
informação pessoal, e também combina com a sua transferência para os terceiros para fins da implementação das
obrigações de acordo com o presente contrato sem a restrição do período de validade. O verdadeiro consentimento pode
retirar-se pelo Cliente só na condição do aviso escrito do Perfumista não menos do que durante 30 (trinta) dias antes da data
prevista da terminação do uso de dados o Perfumista.
Concordando com condições e condições de aceitação da Oferta presente pela Aceitação da Oferta, o Cliente assegura e
garante ao Perfumista que:
5.3.4.1. O cliente especificou informação pessoal fiável e/ou requisitos da entidade legal do Cliente no momento do registro
do Questionário e documentos de pagamento pela taxa do Perfumista;
5.3.4.2. O cliente assina o Contrato da Oferta voluntária, assim o Cliente completamente examinou condições de Oferta,
completamente entende um sujeito da Oferta e o Contrato da Oferta, completamente entende valor e consequências das
ações acerca da conclusão e a realização do Contrato da Oferta;
5.3.4.5. O cliente aceita que qualquer informação que é voluntária fornecido eles, inclusive a informação pessoal, pode
processar-se pelo Perfumista, os seus representantes autorizados (além disso — "Parceiros") para a realização de obrigações
pelo Perfumista segundo o presente contrato da oferta, sem receber um consentimento adicional do Cliente e sem
pagamento a ela qualquer remuneração para ela.
5.4. Direitos do cliente:
5.4.1. Receber serviços segundo as condições da Oferta presente.
5.4.2. Receber a informação segura e necessária sobre o Perfumista e os serviços dados para ele.
5.4.3. Já que o presente contrato do pagamento de Oferta público do Cliente se aceita:
- em uma forma não-caixa da conta de acordo do Cliente na conta de acordo do Perfumista;
- por escritórios dos bancos operacionais e terminais segundo o recibo.
- por meio de pagamento online (o cartão de caixa, dinheiro eletrônico, pagamento móvel).
5.4.4. A taxa faz-se pelo Cliente na própria discrição e sem a responsabilidade fornecida do Perfumista. Segurança,
confidencialidade, e também outras condições de uso escolhidas pelo Cliente de um caminho/forma do pagamento estão
além do Contrato da Oferta pública e se regulam por contratos entre o Cliente e as organizações relevantes (operadores).
6. Remoção do seu perfil
6.1. Pode retirar criou a conta \page em qualquer momento. Com esta finalidade tem de vir por meio da senha de entrada e
a senha e apertar o botão REMOVE. Ou pode enviar a mensagem ao administrador, tendo número especificado da página, a
senha de entrada e a senha, um nome e um sobrenome e o emait. O administrador de sítio retirará a página especificada.
7. Direitos autorais

7.1. A administração do sítio pretende não usar qualquer material protegido por direitos autorais da publicação. Os direitos
autorais de qualquer material criado pelo autor e respectivamente emitido guardam-se. Qualquer cópia, a duplicação, o uso
de imagens de autor, sons ou textos não se permitem sem o acordo do autor.
7.2. Os participantes da comunidade enviam aos nossos materiais de recurso abaixo da responsabilidade.
7.3. Se a administração souber dos trabalhos manuais enviados, sem coordenação, tais materiais vão se retirar.
8. Responsabilidade dos partidos, FORCE MAJEURE
8.1 O cliente assina o Contrato voluntário, assim o Cliente:
- completamente examinei condições do presente contrato
- completamente entende o sujeito do contrato (ofertas);
- completamente entende valor e consequências das ações acerca da conclusão e a realização do Contrato.
8.2 O cliente tem todos os direitos e poderes necessários para a conclusão e a realização do Contrato.
8.3 Em caso de não-execução ou implementação inadequada de obrigações de acordo com o presente contrato do Partido
assumem a responsabilidade segundo as provisões do presente contrato da Oferta pública e a legislação atual da Federação
russa.
8.4. Em caso do serviço fornecido de pobres pelo Perfumista, ao cliente a soma de dinheiro não usada (na presença
daqueles) para o subsequente não vem os períodos de dar serviços voltam. O termo de regresso de dinheiro — até 10 (dez)
dias úteis do momento de recusa de serviços. O regresso do dinheiro faz-se segundo o original apresentado da afirmação do
Cliente ao regresso do dinheiro com a indicação de requisitos da transferência. Em caso da violação pelo Cliente de
condições do presente contrato do regresso de Oferta do dinheiro não se executa.
8.5. Em caso de que no Sítio os trabalhos técnicos se conduziram e o Cliente não pode executar o uso de Serviços do recurso
de Internet propriamente, o Perfumista sem taxa adicional prolonga serviços de interpretação para o número de dias da
realização de trabalhos técnicos. A extensão de dar serviços executa-se depois de receber o Cliente pelo Perfumista de uma
reclamação escrita. O termo da consideração de uma reclamação faz não mais do que 5 (cinco) dias úteis do momento de
receber o Cliente pelo Perfumista de uma reclamação escrita.
8.6. Os serviços consideram-se dados propriamente e completamente se dentro de 3 (três) dias úteis do momento do fim do
período de dar reparar o Cliente não expôs uma reclamação. Em caso da falta de uma reclamação a lei da aceitação dos
trabalhos executados (serviços) considera-se assinada, e serviços - dado propriamente.
8.7. A instrução o Cliente do e-mail de endereço, Skype e/ou número de telefone significa fornecer a permissão ao envio de
cartas e/ou SMS, inclusive o caráter publicitário.
8.8. O perfumista não assume a responsabilidade da impossibilidade do serviço do Cliente por nenhuma razão que não é
dependendo dele, inclusive a violação de operação de linhas de comunicação, mau funcionamento do equipamento, default
em obrigações de fornecedores destes ou aqueles serviços, etc.
8.9. Pagando serviços do Perfumista no Contrato da Oferta, o Cliente concorda com condições deste Contrato e que não tem
direito de exigir do Perfumista de qualquer compensação da moral, dano material ou prejudicar feito o Cliente tanto durante
o período da validade do presente contrato como depois do termo da sua ação.
8.10. O perfumista em caso nenhum não assume nenhuma responsabilidade de acordo com o presente contrato para:
- qualquer ação e/ou inação que são o resultado direto ou indireto de ações quaisquer terceiros;
- qualquer perda indireta e/ou o benefício faltado do Cliente e/ou os terceiros apesar disto, o Perfumista pode esperar a
possibilidade de tais perdas ou não;
- use (a impossibilidade do uso) e qualquer consequência do uso (a impossibilidade do uso) pelo Cliente da informação
recebida do Perfumista;
- os materiais e informação transferida pelo Cliente Ispolnitelyu para dar serviços e/ou colocado pelo Cliente por meio de
Serviços do recurso de Internet.
8.11. A responsabilidade cumulativa do Perfumista de acordo com o Contrato da Oferta, em qualquer reclamação ou uma
reclamação acerca do Contrato da Oferta ou a sua execução limita-se a um montante do pagamento, pago ao Perfumista
pelo Cliente de acordo com o presente contrato da Oferta pública.
8.12. Os partidos isentam-se da responsabilidade pela não-execução parcial ou cheia de obrigações de acordo com o
presente contrato (exceto o fracasso de pagar qualquer soma que foi devida antes) se se causa pela força majeure
circunstâncias, a saber o fogo, uma inundação, um terremoto, guerra, e também ações proibitivas ou outras ações de
administrações estatais e o outro, não dependendo das obrigações de partidos e se estas circunstâncias diretamente
influíram na realização do presente contrato. Em casos da ocorrência da força majeur circunstâncias, o tempo da realização
de obrigações pelos partidos é de acordo com o presente contrato posposto na proporção ao tempo durante o qual tais
circunstâncias trabalharam.
8.13. A aceitação a colocação e/ou coordenação pelo Perfumista de qualquer Conteúdo e/ou qualquer modificação no
Conteúdo em caso nenhum não significa a confirmação pelo Perfumista do direito do Cliente e/ou fornecimento pelo
Perfumista ao Cliente o direito de nenhum uso em tal Conteúdo de objetos de direitos exclusivos dos terceiros. O Cliente
assume toda a responsabilidade de tal uso e qualquer consequência de tal uso independentemente.

8.14. O serviço não assume a responsabilidade antes dos terceiros de conteúdos da informação usada nos materiais
publicitários colocados por ele e também para a propriedade, moral ou nenhum outro dano causado em consequência do
uso pelos terceiros da informação especificada.
8.15. O cliente independentemente assume a responsabilidade de manutenção e a confiança de materiais publicitários.
8.16. O serviço não assume a responsabilidade em caso de fracassos do software ou o equipamento do Cliente ou os
terceiros se o último não for abaixo de um controle direto do Serviço.
8.17. No momento do registro o cliente recebe a senha de entrada individual e a senha que permite adquirir o acesso a
colocações pessoais e a informação colocada. A senha é informação confidencial da administração do sítio e os terceiros. É
responsável pela manutenção da confidencialidade de um nome do usuário e a senha que define durante o Processo de
registro, e é completamente responsável por todas as ações que acontecem abaixo do seu nome do usuário e a senha.
9.1 Os fundadores do serviço são respeitosos a todas as religiões e as suas direções. Os fundadores do serviço não querem
que ninguém ofenda para humilhe ou aloque com base nas suas visões religiosas. Respeitamos uma liberdade da adoração.
Se tiver reclamações ou – escrevem recomendações ao administrador. Línguas de endereço: inglês, russo.
Devido ao acima mencionado, atentamente estude o texto desta Oferta pública, Política de privacidade, Instruções do uso o
recurso de Internet. Se não concordar com as suas condições ou com nenhum ponto das suas condições, o Perfumista
aconselha-o recusar a conclusão do presente contrato da Oferta pública e o uso de serviços do Perfumista.
A sua informação reúne-se e guarda-se se nos deu o consentimento.

