
Ліцензійна угода 
Купуючи один з онлайн-курсів Навчального клубу Baggage, а саме "Basic”, 

“Optimal”, “Premium”, надалі також іменується як «продукт», Ви приймаєте та 
погоджуєтесь дотримуватися умов цієї угоди. 

 

Право власності 

Вся інформація, текстова або графічна, розміщена на сайті 
www.baggage-club.com, а також частини та/або копії продукту, розміщені на 

зовнішніх платформах, є власністю Baggage. Ця угода набуває чинності з моменту 
оплати одного з продуктів Навчального клубу Baggage, представлених на сайті 
www.baggage-club.com  у розділі «Пакети навчання». 

 

Умови використання 

Ця угода є персональною, некомерційною, а також такою, що не підлягає передачі 
третім особам, ліцензією на використання продуктів Навчального клубу Baggage. 

Згідно з цією угодою використання продуктів у комерційних цілях, загалом та/або 
будь-якої частини, а також передача прав на зазначене третім особам заборонено 

без попереднього дозволу Baggage. Продукти, представлені на сайті 
www.baggage-club.com, не продаються, а передаються в особисте користування 

після попередньої оплати. 
 

Будь ласка, ознайомтеся з додатковими умовами використання продуктів 
Baggage: 

1. Ви погоджуєтесь використовувати продукт виключно для власних потреб. 
 

Умовами використання продуктів Baggage заборонено: 
1. Передавати будь-який продукт Навчального клубу Baggage та/або його 

частини у будь-якій формі третім особам. 
2. Модифікувати або копіювати продукт та/або його частини. 



3. Продавати або здавати в оренду та/або тимчасове користування, а також 
поширювати, розміщувати та/або просувати продукт та/або його частини в 

комерційних та/або особистих цілях. 
4. Обходити будь-які посилання на авторські права та/або інше первинне 

джерело інформації. 
 

Обмеження відповідальності 

Купуючи продукти на сайті www.baggage-club.com, Ви погоджуєтеся з тим, що 

несете всю відповідальність за вибір, оплату і використання продукту для 
досягнення бажаних результатів у межах чинного законодавства. Навчальний 

клуб Baggage не несе відповідальності за витрати та/або збитки, пов’язані з 
оплатою та/або використанням продукту. Навчальний клуб Baggage також 

зберігає за собою право вносити будь-які зміни у продукт, у тому числі, без 
обмежень, зміст, вартість і метод поширення, без попереднього попередження. 

Навчальний клуб Baggage не гарантує, що продукт та/або окремі його частини 
будуть працювати безперебійно та/або без помилок. 

 

Виникло питання? 

Якщо Ви хочете поставити запитання або внести пропозицію, напишіть нам на 
gbtemtsunik@gmail.com. 

 

З повагою, 

Навчальний клуб Baggage 


