
Договір публічної оферти 
Цей документ є публічним договором (надалі також іменується як «оферта») і 

регулює відносини між Навчальним клубом Baggage, ФОП Темцунік Галина 
Борисівна і покупцем, надалі – «сторони». Договір набуває чинності з моменту 

внесення оплати за послуги, наведені на сайті www.baggage-club.com/ у розділі 
«Пакети навчання» та діє до виконання сторонами зобов’язань, наведених у цій 
оферті. 

 

Загальні положення 

Придбання та використання послуг сайту www.baggage-club.com/ передбачає 
згоду і виконання сторонами умов цієї оферти. Приймаючи цей договір, покупець 

підтверджує, що на момент оплати послуг: 
1. Їй/ йому виповнилося 18 років. 

2. Надана контактна інформація є коректною та актуальною. 
3. Вона/він ознайомилася (ився) з умовами цього договору і приймає їх без 

будь-яких винятків. 
Зверніть увагу: якщо Ви не згодні з будь-яким пунктом цієї оферти, будь ласка, 

залиште сайт. 
 

Предмет договору 

Предметом цієї оферти є надання покупцю послуг навчання, запропонованих на 

сайті www.baggage-club.com/ у розділі «Пакети навчання». Зазначені послуги 
надаються шляхом доступу покупця до попередньо оплачених ресурсів (відео-

уроків та лекцій) на зовнішніх платформах, YouTube і Dropbox. Процес навчання 
здійснюється з використанням комп’ютерного пристрою, як то смартфон, планшет, 

ноутбук або ПК, який під’єднаний до інтернету. 
Навчальний клуб Baggage залишає за собою право в односторонньому порядку 

вносити зміни до цього договору, виклавши оновлені умови на сайті 
 



www.baggage-club.com/. У разі внесення змін до оферти вони набувають чинності 
з моменту розміщення зміненого тексту на цьому сайті, якщо інший строк не 

визначено додатково. 
 

Вартість послуг і оплата 

Вартість послуг навчання визначена на сайті www.baggage-club.com/ у розділі 

«Пакети навчання». Покупець здійснює акцепт цієї оферти та укладення 
публічного договору шляхом оплати послуг. Послуги навчання надаються у 

повному обсязі за умови 100 % попередньої оплати одним із запропонованих 
методів, через форму на сайті www.baggage-club.com/. Оплата послуг 

здійснюється в національній валюті України згідно із цінами та тарифами, 
встановленими на момент оплати. 

 

Зверніть увагу: у разі відмови покупця від послуг Навчального клубу Baggage 

сплачену вартість навчання можна повернути протягом 14 календарних днів 

після здійснення оплати через сайт. 

 
Послуги навчання за цим договором вважаються наданими в повному обсязі і 

належним чином з моменту їх оплати покупцем через сайт www.baggage-
club.com/. У разі неповної або несвоєчасної оплати послуг Навчальний клуб 

Baggage зберігає за собою право не надавати послуги навчання та не несе 
відповідальності за можливі наслідки цього рішення/дій. 

 

Обов’язки сторін 

Навчальний клуб Bagagge зобов’язується робити все можливе, щоб забезпечити 
якісне надання послуг покупцю відповідно до обраного пакета навчання. Згідно з 

інструкцією, яка буде надіслана після оплати певного пакета навчання, покупець 
отримує доступ до всіх ресурсів, зазначених на сайті www.baggage-club.com/ у 

розділі «Пакети навчання». 
 



Навчальний клуб Baggage також зобов’язується не розголошувати надану 
покупцем інформацію третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним 

законодавством України. Будь ласка, ознайомтеся з політикою конфіденційності 
тут. 

 
Покупець, зі свого боку, зобов’язується: 

1. Перед оплатою послуг через сайт www.baggage-club.com/ ознайомиться зі 
змістом цього договору. 

2. Оплатити послуги відповідно до обраного пакета навчання. 
3. Надати коректну і актуальну контактну інформацію, яка необхідна для 

надання послуг. 
4. Використовувати ресурси Навчального клубу Baggage виключно в 

особистих цілях. Будь ласка, ознайомтеся з умовами ліцензійної угоди тут. 
 

Повернення грошових коштів  

Навчальний клуб Baggage гарантує повернення грошових коштів протягом 

14 календарних днів із моменту придбання послуг, в разі якщо надані ресурси не 
функціонують належним чином або з будь-якої причини не відповідають 
очікуванням покупця. Після закінчення 14 календарних днів вартість послуг не 

повертається. 
 

Щоб зробити запит на повернення коштів, напишіть нам причину повернення на 
gbtemtsunik@gmail.com. Строк розгляду заявок – від 1 до 7 робочих днів. Усі 

повернення грошових коштів здійснюються за допомогою безготівкового переказу 
на зазначену покупцем карту. Зверніть увагу, що повернення може займати 

декілька днів. 
 

Обмеження відповідальності 

Навчальний клуб Baggage не несе відповідальності за порушення умов цієї оферти, 

якщо подібне порушення спричинено дією обставин непереборної сили, зокрема 
будь-якого стихійного лиха, вимог органів



державної влади, збою роботи зовнішніх платформ, на яких розміщені ресурси для 
навчання, та/або інших обставин, які можуть вплинути на якісне надання послуг 

покупцю. 
 

Цей договір може бути розірваний у будь-який час за попередньою згодою сторін. 
Навчальний клуб Baggage зберігає за собою право розірвати договір в 

односторонньому порядку. 
 

Заключні положення 

Навчальний клуб Baggage у повному обсязі несе відповідальність за достовірність 

відомостей, зазначених на сайті www.baggage-club.com/. У разі виникнення спорів 
із питань, пов’язаних із наданням послуг навчання, Навчальний клуб Baggage 

вживатиме всіх заходів щодо їх вирішення шляхом переговорів сторін у 
досудовому порядку врегулювання спору. Строк розгляду подібних питань – до 30 

робочих днів. 
 

У разі виникнення спорів, що не врегульовані цим договором, сторони 
зобов’язуються керуватися чинним законодавством України. 
 

Виникло питання? 

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

 

З повагою, 

Навчальний клуб Baggage 


