
Угода користувача 

1  .Загальні положення 

1.1  Веб-сайт Aroma Research та застосунок (надалі "Застосунки") використовуються та 

обслуговуються Aroma Club Ltd., приватною компанією, зареєстрованою в Ізраїлі, номер 

реєстрації 511996100 (надалі "Компанія"). 

1.2  На території Російської Федерації користувачі веб-сайту Aroma Research та Застосунку 

обслуговуються ІП Пермякова Т. А. ОГРНІП 315500900002157, ІПН 500906811844 Адреса 

реєстрації: 142001, Московська обл., м. Домодєдово, мкр. Північний, вул.  Північна, 

будинок № 6, кв. 55  . 

1.3  Застосунки обслуговуються ІП Пермякова Т. А. ОГРНІП 315500900002157, ІПН  

500906811844  Адреса реєстрації: 142001, Московська обл., м. Домодєдово, мкр  . 

Північний, вул. Північна, будинок № 6, кв. 55. 

1.3  Застосунки функціонують в мережі Інтернет як віртуальний магазин для  різних 

продуктів, які розповсюджуються Компанією для користувачів  мережі Інтернет (надалі 

"Користувачі"). 

1.4  Рекомендуємо уважно прочитати Угоду, оскільки, заходячи в  Застосунок або 

використовуючи Застосунки, ви погоджуєтеся з її умовами та  приймаєте їх. Положення 

цієї Угоди застосовуються до кожного використання Застосунку та становлять правову 

основу для будь-якого судового розгляду. 

1.5  Якщо ви не погоджуєтеся з умовами Угоди, всіма або деякими, вас цим просять не 

використовувати Застосунки Компанії. 

1.6  Компанія зберігає за собою право оновлювати умови Угоди час від часу на власний 

розсуд без необхідності надавати попереднє повідомлення. Користувач не матиме 

жодних претензій до Компанії з приводу внесення таких поправок, або несправностей, 

які можуть виникнути через оновлення або ремонтні роботи. 

1.7  Будь-яка інформація та/або демонстрація в Застосунках Компанії, включаючи  

графіку, дизайн, торгові марки, логотипи, є власністю Компанії. Без попереднього 

письмового дозволу Компанії забороняється  копіювати, дублювати, розповсюджувати, 

публікувати або іншим способом використовувати вміст Застосунків. 

1.8  Компанія зберігає за собою право забороняти доступ або будь-які дії в Застосунках 

особам, які порушують умови цієї Угоди або неналежним чином використовують 

Застосунки або будь-який його вміст. 

1.9 Компанія не приймає на себе відповідальність за використання товарів  способом, не 

зазначеним в інструкції. 

1.10  Використання Застосунків призначене виключно для приватних і особистих цілей 

1.11 Застосунки пропонують продукти зі словесним описом, фото та\або відео, 

призначеними виключно для демонстрації. 

1.12  Копіювання, публічна демонстрація або використання вмісту, опублікованого в 

Застосунках для будь-якого комерційного або будь-якого іншого, крім приватного та 

особистого використання, заборонено. Ця заборона включає копіювання, публічну 



демонстрацію або використання вмісту Застосунків на інших веб-сайтах, електронних 

публікаціях будь-якого типу, програмного забезпечення, комп'ютерних додатках, 

мобільній телефонії та комунікації, радіо, телебаченні, друкованих або інших медіа без  

попередньої письмової згоди Компанії. 

1.13 Уточнюємо, що продукти Компанії не замінюють медичні продукти та консультацію 

з медичним працівником, і не є лікарськими препаратами, медичними виробами, 

медичною порадою та\або рекомендацією. 

1.14 За додатковою інформацією звертайтеся до служби підтримки на  електронну пошту 

aromaresearch2020@gmail.com 

 

2.  Реєстрація в Застосунках 

2.1   Реєстрація в застосунках є обов'язковою для оформлення та відправлення  

замовлення. 

2.2   Компанія не несе відповідальності за точність і правильність інформації, наданої 

Користувачем під час реєстрації. 

2.3. Реєстрація участі в Aroma Research з отриманням безкоштовного пробника від 

компанії doTERRA призначена, організована і доступна тільки для нових  користувачів, які 

не є клієнтами/ wellness-консультантами/ дистриб'юторами компанії doTERRA. У разі, 

якщо доставка пробника буде помилково проведена через недостовірні дані в заявці 

замовника, вартість пробника повинна бути відшкодована одержувачем компанії Aroma 

Research. 

 

3. Замовлення та оплата продуктів 

3.1  Ціни в інтернет-магазині містять всі податки. Оплата приймається в  рублях за 

безготівковим розрахунком шляхом використання електронних засобів  платежу в 

момент оформлення замовлення. 

3.2  Будь-яка фізична особа, яка досягла 18 років, може замовити продукти в Застосунках . 

3.3  Можливість замовлення продукту надається тільки зареєстрованим Користувачам. 

Для того щоб замовити продукти Компанії, ви повинні пройти  реєстрацію ввівши свої 

особисті дані та оплатити кредитною карткою доставлення продукту (пробника ефірної 

олії). 

3.4  У разі якщо замовлений продукт надається безкоштовно (пробник або за  

промоакцією), користувач сплачує доставку. 

3.5  Замовляючи продукт, Користувач зобов'язується оплатити доставку обраного  

продукту згідно з розцінками обраного варіанту доставлення. У разі вибору самостійного 

доставлення, плата за доставлення не стягується. Вартість доставлення продукту 

підраховується в кошику під час оформлення замовлення залежно від пункту 

призначення та може варіюватися час від часу. Компанія  залишає за собою право 

змінювати служби доставлення та\або розцінки на послугу доставлення. 
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Будь ласка, зверніть увагу на розраховану вартість доставлення перед  підтвердженням 

замовлення. 

3.6  Розміщуючи замовлення, Користувач автоматично погоджується з вартістю доставки. 

3.7 Поки не отримано підтвердження про оплату від платіжної організації, 

підтвердження замовлення не буде відправлено та замовлення вважається недійсним. 

3.8  Після того, як отримано підтвердження про оплату, підтвердження про виконання 

замовлення надсилається на пошту Користувача з релевантною інформацією про 

замовлення, включаючи номер замовлення, інформацію про Користувача та  деталі 

замовлення, і є підтвердженням того, що замовлення було прийнято Компанією. 

3.9  Якщо Компанія не може виконати замовлення, вона його видалить і не буде 

списувати кошти із зазначеної Користувачем кредитної картки або здійснить повне  

повернення коштів. 

3.10  Щоб Компанія могла надати Користувачеві замовлені продукти, замовлення має 

бути оформлене та отримане Компанією належним і впорядкованим чином, містити всю 

інформацію, необхідну для доставлення продуктів та отримання плати за їх 

доставлення.  Компанія вважає за доцільне повідомити, що певні причини поза 

контролем Компанії можуть бути причиною збоїв і проблем в отриманні та обробці 

замовлення Компанією. 

3.11  У разі помилки або похибки в описі, фото, ціні або будь-якій іншій деталі продукту, 

Компанія може скасувати замовлення Користувача безкоштовно . Замовлення 

скасовуються тільки в разі виняткової помилки. Компанія робить все можливе, щоб 

упевнитися, що такі помилки - рідкість. 

3.12  Надання Користувачем невірних даних під час здійснення замовлення  скасовує 

гарантію Компанії на те, що замовлені продукти будуть доставлені Користувачеві. 

3.13 Користувач повинен впевнитися в тому, що він зазначив вірну та актуальну 

інформацію. У разі повернення замовлення Компанії через помилки в зазначеній  

Користувачем інформації, Компанія має право стягувати з Користувача  плату за доставку 

та обробку. 

3.14  .Замовлення можна оплатити банківською картою Visa, MasterCard, Мир а також за 

допомогою гаманців WebMoney. Після підтвердження обраного товару відкриється  

захищене вікно зі сторінкою платіжного сервіс провайдера  Робокаса, де Вам необхідно 

ввести дані Вашої банківської картки. При оплаті замовлення банківською картою, 

обробка платежу (включно з введенням номера картки) відбувається на захищеній 

сторінці процесингової системи, яка пройшла міжнародну сертифікацію. Це означає, що 

Ваші конфіденційні дані (реквізити картки, реєстраційні дані та ін.) не надходять в  

інтернет-магазин, їх обробка повністю захищена і ніхто, в тому числі наш інтернет-

магазин, не може отримати персональні та банківські дані клієнта . Під час роботи з 

картковими даними застосовується стандарт захисту інформації, розроблений 

міжнародними платіжними системами Visa і MasterCard - Payment Card Industry Data 

Security Standard (PCI DSS), що забезпечує безпечну обробку реквізитів Банківської 

картки Власника. Застосовувана технологія передачі даних гарантує безпеку за угодамиз 

Банківськими картками шляхом використання протоколів Transport Layer Security (TLS),  

Verified by Visa, Secure Code, і закритих банківських мереж, що мають вищий ступінь 



захисту. У разі повернення, грошові кошти повертаються на ту саму картку, з якої 

здійснювалася оплата. 

3.15  Право власності на товар переходить від Компанії Покупцеві в момент  передачі 

замовлення службі доставки і підтверджується квитанцією передачі вантажу. 

3.16  У разі, якщо новий користувач закінчує процес Арома-дослідження, заповнює 

остаточну анкету за результатами Aroma Research, проходить велнес-консультацію зі 

своїм особистим консультантом, бере участь у заключній зустрічі та підписується 

учасником в Aroma Club Pro (створює акаунт), він отримує від свого консультанта 

подарунки та вигідну пропозицію для активної участі в проєкті Aroma  Research. 

4.  Доставлення замовлень 

4.1  Компанія може оновлювати ціну за обробку та доставлення час від часу. Чинна ціна 

по відношенню до доставлення продуктів - це ціна, опублікована в Застосунках на етапі 

оформлення замовлення, перед його підтвердженням.  

4.2  Компанія гарантує відправку замовлення протягом 7 робочих днів. Час  фактичного 

доставлення замовлення залежить від обраного Користувачем способу доставлення та 

служби доставки. 

4.3  Після покупки Користувач отримує на свою електронну пошту номер для  відстеження 

замовлення від служби доставки, у разі якщо служба доставки його  надає. 

4.4 У разі вибору самостійного доставлення плата за доставлення не стягується. 

4.5  При прийнятті замовлення від кур'єра, одержувач зобов'язаний оглянути  

доставлений товар та перевірити його на відповідність заявленій кількості, асортименту 

та комплектності товару, а також перевірити товар на наявність явних дефектів і браку, 

наявність плям, цілісність упаковки. У разі відсутності претензій до  доставленого товару 

одержувач розписується у "Бланку доставки замовлень" або іншому аналогічному 

документі, що надається кур'єром. Підпис в постачальних документах свідчить про те, 

що претензій до товару одержувачем не заявлено і Компанія повністю та належним 

чином виконала свій обов'язок щодо передачі замовлення.  

 

5. Скасування транзакцій та правила повернення 

5.1  Користувач не має права скасувати транзакцію з моменту отримання документа з 

інформацією про виконану транзакцію або з моменту відправлення  замовлення 

(пізнішого з них). 

5.2  Щоб скасувати транзакцію Користувач повинен надіслати до Компанії письмове 

повідомлення на електронну пошту aromaresearch2020@gmail.com. Повідомлення 

повинно включати повну інформацію про замовлення. 

5.3 Компанія дозволяє повернення коштів, якщо Користувач заплатив за нього своєю  

кредитною карткою і має оригінал квитанції, отриманий за оплату. 

5.4  Повернення коштів за замовлення може відбутися, тільки якщо продукт не було  

доставлені Користувачеві з вини служби доставлення. Повернення коштів буде  
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здійснюватися на кредитну картку, якою користувач оплачував продукт, повернення на 

інші карти або рахунки не здійснюється. 

6.  Збереження конфіденційності інформації 

6.1  Замовлення продуктів вимагає надання Користувачем особистої інформації в  

Застосунках. Інформація буде використана тільки з метою виконання замовлення та 

Компанія зобов'язується не використовувати цю інформацію, крім випадків  , 

передбачених законом. 

6.2  Сторінка оформлення в Застосунках захищена шифруванням високого  рівня для 

забезпечення захисту приватності Користувачів та їхньої особистої інформації. 

6.3  Додаткові деталі конфіденційності інформації розміщені на  сторінці Політика 

конфіденційності. 

 

7. Застосовне право та юрисдикція 

7.1  Угода регулюється тільки законами Російської Федерації. Будь-який конфлікт або 

спір, що виник в результаті використання Застосунків Компанії, підлягає вирішенню 

тільки в судах Російської Федерації. 

7.2  Прийняття Угоди являє собою беззастережну згоду з усіма його  положеннями і 

нормами. 


