Договір-оферта
Ця угода, далі «Угода», укладається між ТОВ «ТриМоб», далі «Продавець», що має адресу
в мережі Інтернет http://store.3mob.ua, далі «Сайт», і користувачем послуг, далі «Покупець»,
і визначає умови придбання товарів через Сайт.
1.Основні положення
1.1. Ця Угода укладається в момент оформлення замовлення. Покупець при оформленні
замовлення підтверджує свою згоду з умовами, встановленими цією Угодою, а також з
Правилами надання та отримання послуг рухомого (мобільного) зв’язку та інших супутніх
послуг ТОВ «ТриМоб» та Умовами конфіденційності.
1.2. Угода, а також інформація про Товар, представлена на Сайті, є публічною офертою.
1.3. Покупцем може бути будь-яка фізична особа, здатна прийняти і оплатити замовлений
нею Товар у порядку і на умовах, встановлених цією Угодою, на території України.
1.4. Продавець залишає за собою право вносити зміни до цієї Угоди.
2. Інформація про Товар
2.1. Товар представлений на Сайті через опис Товару.
3. Порядок придбання Товару
3.1. Покупець самостійно оформлює замовлення на Сайті, надаючи про себе наступну
інформацію: прізвище, ім'я та по батькові (повністю), адресу електронної пошти, телефон,
адресу для доставки Товару.
3.2. Покупець має право відмовитися від замовленого Товару в будь-який час до його
відправлення Покупцеві, завчасно повідомивши про це Продавця по телефону.
4. Доставка Товару
4.1. Отримання Товару відбувається за допомогою доставки через операторів поштового
зв’язку: ПАТ «Укрпошта» та ТОВ «Нова пошта», або шляхом Самовивозу.
4.2. Доставка Товару через оператора поштового зв’язку ПАТ «Укрпошта» є безкоштовною
у разі прийняття Товару Покупцем. Доставка Товару через оператора поштового зв’язку
ТОВ «Нова пошта» сплачується Покупцем при отриманні Товару у відділенні.
4.3. Якщо оператор доставки не має можливості передати Товар Покупцю (неправильно
зазначено телефонний номер Покупця, його адресу, Покупець не відповідає на телефонні

дзвінки тощо), служба доставки надсилає Товар на свій склад та зберігає його впродовж 5
(п’яти) робочих днів.
4.4. Приймання Товару Покупцем реєструється Службою доставки у встановленому нею
порядку.
4.5. З умовами доставки Товару можна ознайомитись на сайтах ПАТ «Укрпошта»
https://ukrposhta.ua/ та ТОВ «Нова Пошта» http://novaposhta.ua.
4.6. У разі Самовивозу, отримати Товар можна за адресою: Україна, м. Київ, проспект Леся
Курбаса, 7, тел.: 091 110 1188.
5. Оплата Товару
5.1. Оплата здійснюється за допомогою безготівкового розрахунку шляхом стовідсоткової
передоплати Товару.
5.2. Безготівковий розрахунок здійснюється з використанням банківських карт Visa або
MasterCard, без додаткової комісії, за допомогою сервісу онлайн платежів
https://www.portmone.com.ua та https://www.liqpay.ua
5.2. Товар оплачується тільки в гривнях.
6. Повернення Товару
6.1. Покупець має право відмовитися від Товару після його отримання впродовж 14 днів та
на власний розсуд і за власний рахунок здійснює повернення Товару. Повернення Товару
належної якості можливо у випадку, якщо збережено його товарний вигляд, споживчі
властивості, а також документ, що підтверджує факт і умови покупки зазначеного Товару.
6.2. При відмові Покупця від Товару, Продавець повертає йому грошову суму, сплачену за
Товар, за вирахуванням суми витрат, пов'язаних з доставкою Товару Покупцю та
зворотною доставкою.
6.3. Продавець повертає грошову суму після повернення Товару Продавцю та на підставі
його письмової заяви на повернення коштів.
7. Інше
7.1. Продавець залишає за собою право розширювати і скорочувати товарну пропозицію на
Сайті, регулювати доступ до покупки будь-яких Товарів, а також призупиняти або
припиняти продаж будь-яких Товарів на свій власний розсуд.

