Contrato de Oferta Pública

Kaliningrado Rússia

20 de setembro de 2022

(Uma oferta pública é uma oferta contendo todos os termos essenciais do contrato, a
partir do qual a vontade da pessoa que faz uma oferta para celebrar um contrato sobre os termos
especificados na oferta pública com qualquer pessoa que responda a esta oferta de acordo com o
parágrafo 5º do artigo 395 do Código Civil da Rússia é vista)
O texto do Contrato é uma oferta (oferta pública) para o uso de um serviço online:
https://amoguru.com (doravante denominado Site), acesso ao qual oferece uma oportunidade de
receber serviços e utilizar os recursos informativos do Administrador do Site - Parceria de
Empresário individual Savchenko Aleksey Nikolaevich (doravante referido como
Administrador).
O pagamento pelos serviços prestados no site do Administrador por pessoa física/jurídica
(doravante denominado Usuário) é uma aceitação desta oferta pública, o que equivale à
celebração de um contrato (doravante denominado Contrato) nos termos nela estabelecidos.
Caso o Usuário não concorde com o texto do Contrato apresentado, o Administrador se
propõe a recusar a utilização dos serviços prestados.

1. Principais disposições
1.2. O Usuário e o Administrador concluíram um Acordo para o recebimento dos serviços
prestados pelo Administrador de acordo com a legislação vigente da Rússia.
2.2. Termos utilizados no texto do Acordo:
• "Oferta" - uma oferta pública para usar um serviço online;
• "Aceitação" - aceitação incondicional pelo Usuário dos termos do contrato na íntegra;
• "Administrador" - um prestador de serviços que é o proprietário do site;
• "Usuário" - qualquer pessoa física/jurídica que aceite os termos do contrato e utilize os serviços
apresentados no site do Administrador;
• "Serviços" - assinatura de widgets para Kommo, colocados no endereço
https://amoguru.com/widgets/index, bem como serviços para o desenvolvimento individual ou
refinamento de widgets para Kommo, a implementação de licenças Kommo de acordo com seu
programa de afiliados.
• "Site" - um conjunto de ferramentas de software que fornecem publicação para visualização
pública de informações e dados unidos por um propósito comum, por meios técnicos. O Site está
disponível aos Usuários por um endereço eletrônico exclusivo ou sua designação de cartas. O

Site do Contrato significa o Site da Administração, localizado na Internet no endereço
https://amoguru.com.

2. Sujeito da oferta
O Administrador fornece os Serviços especificados na cláusula 2.2.
O Administrador compromete-se a fornecer manutenção e suporte ao Site.
A versão atual do Contrato está disponível publicamente no Site no endereço:
https://amoguru.com.

3. Uso do serviço online
Para receber o serviço do Administrador, o Usuário conecta voluntariamente o
widget amoGURU no sistema Kommo.
O pagamento do Usuário significa aceitação incondicional e integral dos termos do
Contrato. O dia de pagamento pelo Usuário pelos Serviços é considerado o dia da celebração do
Contrato pelo período especificado no pacote de serviços.

4. Confidencialidade e proteção de dados pessoais
Os dados pessoais contêm as seguintes informações:
• Nome de usuário;
• Endereço de e-mail;
• Dados na conta Kommo, necessários para o funcionamento dos widgets;
O Administrador compromete-se a não divulgar as informações recebidas do
Usuário. A divulgação de informações de acordo com os requisitos razoáveis, de acordo com a
legislação vigente da Rússia, não é considerada uma violação das obrigações.

5.

Direitos e obrigações das partes

Administrador:
• Compromete-se a fornecer suporte técnico e informações completas dentro dos Serviços.
• Compromete-se a não divulgar os dados pessoais do Usuário;
• Não se responsabiliza em relação às informações fornecidas pelo Usuário.

• Tem o direito de alterar unilateralmente os termos dos Serviços e fazer alterações na redação do
Acordo.
Usuário:
• É responsável integralmente pela correção das informações fornecidas ao Administrador;
• Tem o direito de utilizar os serviços do Site a seu favor, sem interferir diretamente no seu
trabalho.

6. Procedimento de pagamento
O pagamento é feito na conta do Administrador por cartões bancários ou outros
métodos não monetários.
Os serviços são prestados sujeitos a 100% de pré-pagamento.
O Administrador controla independentemente a data de validade da prestação dos
Serviços.
O Usuário é responsável pela correção dos pagamentos.

7. Responsabilidade das Partes, Resolução de Disputas
Para o não cumprimento ou o cumprimento indevido de suas obrigações, as Partes
serão responsáveis de acordo com a legislação vigente da Rússia.
Todas as disputas decorrentes entre as Partes durante a execução desta Oferta serão
resolvidas através de negociações pacíficas, e em caso de não chegar a um acordo entre as partes,
a disputa será considerada judicialmente de acordo com a legislação vigente da Rússia no
tribunal arbitral no local de registro do Administrador.

8. Duração do contrato e sua rescisão
A oferta pública entra em vigor a partir do momento da aceitação da Oferta e é válida
pelo período de acesso aos Serviços pelo Administrador.
O Administrador tem o direito de bloquear o acesso aos Serviços nos seguintes
casos:
• Após o recebimento de ordens de órgãos estatais da Rússia;
• Em caso de recurso motivado de terceiros em caso de violação de seus direitos;
• Em caso de detecção de informações proibidas por lei publicada pelo Usuário.

O Usuário tem o direito de se recusar a utilizar os Serviços prestados. A recusa dos
Serviços é aceita no prazo de 14 (quatorze) dias corridos a partir da data de acesso ao Site,
enviando um aplicativo por escrito do Usuário para o e-mail do Administrador com uma
explicação dos reais motivos motivados para a recusa. Em caso de violação do prazo em que
uma recusa é possível, as reivindicações do Usuário não são aceitas.
As restituições são feitas pelo Administrador menos a quantidade de dinheiro para os
Serviços efetivamente prestados dentro de 14 (quatorze) dias corridos aos detalhes do Usuário
especificados no aplicativo após o Administrador confirmar os motivos fundamentados para
recusar os Serviços.
Em caso de violação dos termos do Contrato, os fundos pré-pagos não são
devolvidos.

9. Diversos
O Administrador tem o direito de alterar unilateralmente os termos do Contrato total
ou parcialmente sem o consentimento do Usuário. A versão atual é publicada em domínio
público no Site.
Esta versão deste Contrato está atualizada e cancela a versão anterior.
As Partes estão isentas de responsabilidade por descumprimento ou descumprimento
indevido dos termos deste Contrato durante a duração da força maior. Estes incluem eventos
como: fenômenos naturais, operações militares, motins, bem como a adoção por órgãos estatais
de atos legislativos que impedem o cumprimento dos termos deste Tratado. Neste caso, o
cumprimento das obrigações pelas duas Partes é adiado para a duração das circunstâncias de
força maior e suas consequências.
Em tudo o que não está previsto nos termos deste Acordo, as partes são orientadas
pela legislação vigente da Rússia.
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