
ПУБЛІЧНА ОФЕРТА 

Інтернет-магазину «EKABEAUTY» 

 

Нижченаведений текст є публічною офертою невизначеному колу осіб щодо 
купівлі-продажу товарів, які пропонуються на сайті інтернет-магазину за 
адресою:  https://ekabeauty.com.ua (далі іменується Інтернет-магазин), з метою 
подальшого укладення публічного договору з користувачем послуг Інтернет-
магазину (далі іменується Покупець), згідно із ст. 633, 641, 642 ЦК України. 

 
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ  

 
1.1 Публічна оферта (далі - Оферта) – публічна пропозиція Продавця, 
адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір куплі-
продажу Товару дистанційним способом (далі - Договір) на умовах, що 
містяться в цій Оферті.  

1.2 Сайт Інтернет-магазину (далі - Сайт) – сайт, розміщений за адресою  
https:// ekabeauty.com.ua , що являє собою сукупність сторінок і 
програмних модулів, на яких представлена інформація щодо товару та 
умов купівлі-продажу, доставки, повернення товару та інші умови, що 
мають ознаки оферти, та можливість замовлення товару та обробки 
такого замовлення.  

1.3 Товар -  опублікований на сайті Інтернет-магазину перелік товарів. 
1.4 Користувач сайту – відвідувач сайту https:// ekabeauty.com.ua. 
1.5 Покупець – користувач сайту, фізична особа, яка розміщує замовлення та 
купує Товари, які представлені в Інтернет-магазині.   

1.6 Продавець – ФОП Мехтієва Е.Т., код - 3079118043 
1.7 Замовлення – оформлена та розміщена заявка Покупця за допомогою 
заповнення особистими даними, необхідними для обробки Замовлення, 
та інформацією про Товар  форми у відповідному розділі сайту Інтернет-
магазину або повідомлення Продавцю цієї інформації за номером 
телефону чи електронною поштою, які вказані на Сайті. 

1.8 Купівля товару через Інтернет-магазин – оформлення замовлення та 
оплата Товару Покупцем на основі ознайомлення з описом Товару, 
представленим на сайті, що виключає його безпосереднє фізичне 
ознайомлення з товаром під час укладання угоди купівлі-продажу.  



 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

2.1 Прийняттям Оферти (акцептом) є оформлення користувачем 
замовлення на сайті Інтернет-магазину, за телефоном або шляхом надсилання 
повідомлення на електронну пошту Продавця. 

2.2 Адміністрація Сайту має право вносити зміни в Оферту без 
повідомлення Покупця. 

2.3 Користувач самостійно оформляє замовлення товару на основі 
свого вільного вибору із асортименту, представленого на сайті Інтернет-
магазину. 

2.4 Процедура купівлі-продажу товару на сайті Інтернет-магазину 
включає: 

- Самостійне ознайомлення Покупцем із асортиментом товару в 
каталогах та умовами продажу, оплати і доставки, представлених на 
сайті; 

- Вибір  Покупцем товару на власний розсуд та за власними потребами, 
та оформлення замовлення товару через відповідну форму на Сайті, за 
номером телефону або електронною поштою, які вказані на Сайті; 

- Оплата Покупцем  товару одним із способів, доступних для вибору на 
сайті Інтернет-магазину; 

- Обробка, доставка і передача Покупцю товару. 
2.5 Строк дії Оферти не обмежений, якщо інше не вказано на Сайті. 

 
 

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ 
3.1 Умовами публічної пропозиції (оферти) є надання Інтернет-магазином 
послуг потенційному Покупцю, що полягають у представленні вибору 
товарів, прийманні і обробці замовлення щодо купівлі і доставки 
обраного Товару.  

3.2 Покупець приймає умови цієї оферти в момент оформлення Замовлення  
шляхом натискання кнопки «Оформить заказ» або здійснення 
замовлення телефоном чи шляхом надсилання повідомлення 
електронною поштою. Ця дія виражає намір Покупця придбати обраний 
Товар, та свідчить, що він обізнаний із описом Товару, його ціною, 
умовами оплати і доставки Товару, порядком і умовами обміну і 
повернення Товару та іншими істотними умовами купівлі-продажу 
Товару.  

3.3 З моменту прийняття (акцепту) Покупцем цієї Оферти шляхом 
натискання кнопки «Оформить заказ» або здійснення замовлення 
телефоном чи шляхом надсилання повідомлення електронною поштою 
вважається, що Покупцем і Продавцем досягнуто згоди щодо укладання 
електронної угоди, за якою Продавець зобов’язується передати у 



власність Покупцю обраний товар, а Покупець зобов’язаний прийняти та 
оплатити цей Товар.   
 

4. ЦІНА ТОВАРУ 
4.1 Ціна за кожну одиницю Товару вказана на Сайті або надається за 
запитом Покупця шляхом натискання на кнопку «Уточнить цену» біля 
відповідної позиції Товару.  

4.2 Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-
яку позицію Товару. 

4.3 Покупець має право підтвердити або відмінити замовлення, якщо ціну 
змінено після оформлення Замовлення. 

4.4 Продавець вказує орієнтовну вартість доставки Товару на Сайті, зокрема 
в розділі «Доставка и оплата» - «Доставка». Конкретна ціна доставки 
розраховується оператором кур’єрської служби доставки залежно від 
ваги замовленого Товару та відстані доставки.  

4.5 Зобов’язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з 
моменту надходження коштів на рахунок Продавця. 

4.6 Розрахунки між Покупцем та Продавцем здійснюються способами і  в 
порядку, вказаними на Сайті в розділі «Доставка и оплата» - «Способы 
оплаты». 
 

5. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ 
 

5.1 Замовлення Товару здійснюється Покупцем через Оператора телефоном 
за номерами, вказаними на Сайті, або через сервіс Сайту Інтернет-
магазину https:// ekabeauty.com.ua шляхом натискання кнопки «Оформить 
заказ», або через електронну пошту order@ekabeauty.com.ua.  

5.2 При здійсненні Замовлення Покупець зобов’язується надати необхідну 
для виконання Замовлення інформацію про Товар: найменування, 
кількість, артикул; інформацію про себе: ПІБ, контактні дані, адреса 
доставки, обраний спосіб доставки, обраний спосіб оплати. 

5.3 За необхідності Продавець має право запросити у Покупця додаткову 
інформацію, необхідну для виконання Замовлення. У випадку ненадання 
необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за 
неналежне виконання Замовлення, що сталося з причини відсутності 
такої інформації.  

5.4 Обробка продавцем Замовлення відбувається в робочі часи Продавця у 
порядку і строки, вказані на Сайті, а саме: 
- при замовленні через сервіс Сайту – у розділі «Доставка і оплата» - 

«Оформление заказа через корзину»; 
- При замовленні через Оператора за телефоном або електронною 
поштою -  в розділі «КОНТАКТЫ». 



5.5 Приймання Покупцем умов цієї Оферти здійснюється Покупцем 
шляхом оформлення Замовлення через електронну форму на Сайті, 
відправкою повідомлення щодо Замовлення на електронну пошту, або 
через Оператора за телефоном. Після оформлення Замовлення дані про 
Покупця реєструються в базі даних Продавця.  

5.6  Продавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, 
наданої Покупцем при оформленні Замовлення. 
5.7 Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації 
Продавцю при оформленні Замовлення. 
5.8 Договір купівлі-продажу між Продавцем та Покупцем  вважається 
укладеним дистанційним способом з моменту зарахування на рахунок 
Продавця коштів, сплачених  Покупцем за Товар. 
 

6. ДОСТАВКА 
 

6.1 Продавець забезпечує доставку Товару Покупцю одним із способів, 
зазначених у розділі Сайту «Доставка и оплата» через відповідну службу 
доставки. Довідкову інформацію щодо доставки можна отримати за 
посиланням: https://ekabeauty.com.ua/dostavka-i-oplata/ . 

6.2 На Сайті вказана орієнтовна вартість доставки, конкретну ціну і час 
доставки повідомляє служба доставки, залежно від відстані доставки та 
ваги придбаного Товару. 

6.3 Місце доставки Товару Покупець вказує самостійно при оформленні 
Замовлення. 

6.4 Строк доставки складається із строку обробки замовлення на доставку і 
доставки Товару. 

6.5 При доставці Замовлення Покупець отримує від представника Продавця 
документ, що підтверджує оплату Покупцем Товару. 
 

7. ПОВЕРНЕННЯ ТА ОБМІН 
 

7.1 Обмін та/або повернення Товару здійснюється згідно із вимогами ЗУ 
«Про захист прав споживачів». 

7.2 Загальні умови повернення та обміну Товару розміщені на Сайті у 
розділі «Обмен и возврат» та доступні за посиланням 

https://ekabeauty.com.ua/obmen-i-vozvrat/ , де можна ознайомитись із: 
- Переліком товарів, що підлягають поверненню; 
- Умовами повернення/обміну Товарів; 
- Строком, в межах якого можливе повернення Товару; 
- Процедурою обміну та повернення Товару; 
- Процедурою повернення коштів. 
 

8. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 



 
8.1 При оформленні Замовлення Покупець надає Продавцю свої персональні 
дані та згоду на їх обробку та використання, згідно відповідно до Закону 
України «Про захист персональних даних».  

8.2 Продавець використовує надані Покупцем персональні дані в цілях 
продажу і просування Товарів та послуг Інтернет-магазину, надсилання 
інформаційних повідомлень Покупцю щодо пропозицій Інтернет-
магазину. 

8.3 Продавець зобов’язується не розголошувати персональні дані Покупця. 
Не вважається розголошенням персональних даних їх передача третім 
особам з метою забезпечення виконання Замовлення, а також у випадках, 
коли розкриття такої інформації необхідне у зв’язку із вимогами чинного 
законодавства.   
 

9. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ 
 

9.1 На Сайті представлені зображення зареєстрованих торговельних марок, 
фірмових найменувань, а також зображення зовнішнього вигляду товарів 
та ін., що охороняються відповідно до законодавства та міжнародних 
угод. 

9.2 Всі права на зміст Сайту належать Продавцю та охороняються 
законодавством України. 

9.3 Використання матеріалів, розміщених на Сайті, без дозволу Продавця є 
неправомірним.  
 

 
 


