ОФЕРТА НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПРИЛУЧЕННЯ КЛІЄНТІВ
ФОП Терещенко Артур Юрійович, іменоване в подальшому «ФудСоул», в особі Терещенко
Артура Юрійовича, адресує справжню Оферту юридичній особі, що має назву «Партнер»
Ця пропозиція відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України є офертою, повним та
беззастережним прийняттям (акцептом) умов, якими відповідно до п.1 ст. 633 Цивільного кодексу
України вважається здійснення «Партнером» конклюдентних дій – реєстрації як партнера на сайті
ФудСоула.
ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У СПРАВЖНІЙ ОФЕРТІ
Логін – ім'я користувача в системі ФудСоул, що складається з латинських літер та/або цифр, яке у
поєднанні з Паролем служить для ідентифікації Партнера. Логін формується самим Партнером під час
реєстрації. Електронна пошта може бути використана як логін.
Пароль – набір з латинських літер, цифр, спецсимволів, який у поєднанні з Логіном є аутентифікацією
Партнера. Пароль надсилається на адресу електронної пошти Партнеру ФудСоул під час реєстрації.
Особистий кабінет – це персональна сторінка на сайті foodsoul.pro, доступ до якої є лише у партнера.
Акаунт - це сукупність даних про користувача, необхідна для його аутентифікації та надання доступу до
його особистих даних та настройок в Особистому кабінеті.
Реферальна посилання - посилання на сайт foodsoul.pro, у якому міститься унікальний ідентифікатор
Партнера, використовується для залучення нових користувачів та нарахування винагороди Партнерам,
які їх привели.

1. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ
1.1. Партнер зобов'язується надавати Замовнику наступні послуги - залучення клієнтів на сайт
ФудСоул foodsoul.pro для отримання послуг з розробки програмних продуктів компанії (далі - "Послуги").
1.2.
Партнеру
надається
https://pl.foodsoul.pro/pa.affiliate
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особистого

кабінету

(далі
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за
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1.3. ФудСоул зобов'язується прийняти та оплатити надані Послуги відповідно до умов цієї Оферти.
2. УМОВИ І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ОФЕРТИ
2.1. Партнер гарантує, що має всі необхідні повноваження на надання послуг за умов цієї Оферти, та
що надання Партнером Послуг, зазначених у п. 1.1. Оферти, що не суперечить законодавству,
зобов'язанням, взятим на себе Партнером перед третіми особами, та іншим чином не порушує прав та
законних інтересів третіх осіб та/або ФудСоул.
2.2. Залученим клієнтом вважається користувач, який пройшов реєстрацію на сайті ФудСоул
foodsoul.pro за посиланням Партнера.
2.3. Партнер зобов'язується надавати послуги відповідно до чинного законодавства України та правил,
визначених цією Офертою, протягом усього терміну її дії.
2.4. Партнер має право розміщувати рекламні матеріали на власних сайтах та/або на сайтах третіх осіб,
якщо це не заборонено правилами, що визначають роботу таких сайтів.
2.5. При розміщенні рекламних матеріалів Партнер має можливість використовувати рекламні
матеріали, які надаються ФудСоул виключно для виконання послуг в рамках цієї Оферти. Будь-які зміни
у наданих рекламних матеріалах мають бути узгоджені з ФудСоулом.
2.6. Партнер може створити нові рекламні матеріали виключно з метою виконання послуг, не
порушуючи умови цієї Оферти. Усі нові рекламні матеріали мають бути узгоджені з ФудСоулом. Всі
матеріали для погодження з ФудСоул надсилати на електронну пошту info@fs.me.
2.7. Партнер має право здійснювати оплатне надання послуг з підключення клієнтів (реєстрації,
налаштування особистого кабінету) до системи ФудСоул, при цьому за якість надання таких послуг, а
також за розмір вартості, що визначається Партнером, ФудСоул відповідальності не несе.
2.8. ФудСоул через ЛК надає Партнеру можливість ознайомлення з даними статистики щодо рекламних
матеріалів, які розміщуються на сайтах Партнера. У цьому:
2.8.1. Ці статистики визнаються Сторонами Конфіденційною інформацією.
2.8.2. Доступ до ЛК здійснюється за допомогою логіну та паролю Партнера через захищене з'єднання
(HTTPS). Партнер самостійно встановлює та змінює пароль, який використовується для доступу ЛК.
2.8.3. Усі дії, вчинені з використанням логіну та паролю Партнера щодо ЛК, визнаються вчиненими
Партнером. Партнер самостійно несе відповідальність за збереження реєстраційних даних і
зобов'язується вживати заходів для забезпечення їхньої конфіденційності. "ФудСоул" не несе
відповідальності за несанкціонований доступ третіх осіб до ЛК Партнера, здійснений з використанням
його логіну та паролю.
2.8.4. Сторони визнають, що з метою цієї Оферти, зокрема, для підтвердження переліку Послуг, що
надаються, а також моменту початку та періоду надання, обсягу та вартості Послуг використовуються
виключно дані статистики ФудСоул.
2.9. Сторони визнають, що з метою Оферти, у тому числі при розрахунку винагороди, не враховуються
будь-які штучно (несумлінно) відтворені реєстрації, всі методи створення яких є категорично
забороненими, при цьому Партнер при виконанні Оферти зобов'язується:

2.9.1. Не використовувати способи надання послуг, які не передбачені цією Офертою.
2.9.2. Не здійснювати реєстрацію облікових записів користувача в партнерській системі ФудСоул для
особистого користування.
2.9.3. Не здійснювати реєстрацію облікових записів користувача в системі ФудСоул на особисті дані
Партнера та його взаємозалежних осіб.
2.9.4. Не розміщувати контекстну рекламу послуг ФудСоул (зокрема, за запитом: foodsoul) у пошукових
системах (google, yandex, rambler тощо).
2.9.5. Не створювати рекламні матеріали, не розсилати/розміщувати рекламу з порушенням чинного
законодавства.
2.9.6. Дотримуватися Регламенту участі (для Партнера), розміщеному на сайті foodsoul.pro
2.9.7. Не реєструвати і жодним іншим способом (у тому числі непрямим) не використовувати доменні
імена, схожі до ступені змішування з товарним знаком ФудСоул (Свідоцтво на товарний знак 700518)
при наданні послуг по цій Оферті (наприклад: " foodsoul.ua", "foodsoul.com.ua", "foodsoulhosting.ua") та
будь-яких аналогічних доменів.
2.10. Партнер зобов'язаний якісно надавати послуги клієнтам, у разі численних (більше трьох)
письмових звернень, у тому числі за допомогою електронного звернення, клієнтів зі скаргами на
надання послуг Партнером, ФудСоул має право відмовити у виплаті Партнерської винагороди,
повідомивши при цьому Партнера. У разі повторення інцидентів повністю припинити співпрацю.
2.11. Партнеру в ЛК доступні дані, серед яких:
-

новини;
підключені компанії;
управління бухгалтерією (нарахування коштів, виведення коштів, контрагент);
IP адреси;
налаштування облікового запису.

2.12. ФудСоул має право в односторонньому порядку вносити зміни до умов Оферти (у тому числі до
розміру винагороди, порядку її виплати, інших умов) шляхом опублікування відповідного
інформаційного повідомлення в Особовому кабінеті. Якщо Партнер продовжить надавати послуги, це
означає згоду Партнера із зазначеними змінами.
3. ВИНАГОРОДА І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1. За надання Послуг по Оферті ФудСоул сплачує Партнеру винагороду, розмір якої визначений у
Додатку №1 до цієї Оферти, яка є її невід'ємною частиною.
3.2. Усі розрахунки по Оферті виплачуються у гривнях.
3.3. Сума винагороди, що підлягає виплаті Партнеру, зазначається у Заявці на виведення коштів.
3.4. ФудСоул здійснює виплату винагороди за заявкою, сформованою Партнером у ЛК Партнера. До
заявки на виплату винагороди Партнер зобов'язаний додати звітні бухгалтерські документи (рахунок на
оплату та акт виконаних робіт) за Послуги, надані на суму виплати, що запитується, в електронному
вигляді з подальшим надсиланням оригіналів, або направити звітні бухгалтерські документи через
систему електронного документообігу, що підтримується акредитованим оператором системи (далі –
ЕДО) шляхом їх підписання кваліфікованим електронним підписом (далі – ЕП).
3.5. Оплата Послуг здійснюється шляхом безготівкового перерахування коштів на банківські реквізити
Партнера, зазначені у платіжному документі (рахунок та акт виконаних робіт), кожне 15 число місяця, у
разі якщо дата виплати співпадає з вихідним або святковим днем, то виплата проводиться в останній
робочий день , що передує даті виплати. Оплата Послуг здійснюється за наявності заявки та звітних
бухгалтерських документів, зазначених у п. 3.4. цієї Оферти. Протягом календарного місяця Партнеру
може бути виконано не більше одного перерахування винагороди.

4. ПОВІДОМЛЕННЯ ТА ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ
4.1. Обмін документами та інформацією здійснюється Сторонами такими допустимими способами:
поштою, електронною поштою, з використанням системи ЕДО, ознайомлення з інформацією, що
відноситься до ЛК Партнера та має значення для виконання Оферти, знаходиться в межах контролю та
відповідальності Партнера, який повинен самостійно відстежувати появу та зміну інформації,
повідомлень та документів в інтерфейсі ЛК Партнера.
5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
5.1. Сторони погоджуються зберігати в таємниці та вважати конфіденційним умови цієї Оферти, а також
усю інформацію, отриману однією Стороною від іншої Сторони при виконанні Оферти, та позначену
передаючою Стороною як конфіденційна інформація такої передавальної Сторони (далі
«Конфіденційність»), та не розкривати, оприлюднити або іншим способом не надавати таку інформацію
будь-якій третій стороні без попереднього письмового дозволу Сторони, яка передає цю інформацію.
5.2. Кожна із Сторін вживе всіх необхідних заходів для захисту Конфіденційності.
5.3. Конфіденційність завжди залишається власністю Сторони, яка передає цю інформацію, і не
повинна копіюватися або іншим чином відтворюватися без попередньої письмової згоди такої
передавальної Сторони.
5.4. Зобов'язання захищати та зберігати в секреті конфіденційну інформацію не поширюється на
інформацію, яка:
а) на момент розкриття була або стала загальним надбанням, інакше як унаслідок порушення,
допущеного приймаючою Стороною;
б) стає відомою приймаючої Стороною з джерела, іншого, ніж розкриваюча Сторона, без порушення
приймаючої Стороною умов цієї Оферти, що може бути засвідчено документами, достатніми для
підтвердження того, що джерелом отримання такої конфіденційної інформації є третя сторона;
в) була відома приймаючій Стороні до її розкриття по Оферті, що підтверджується документами,
достатніми для встановлення факту такого володіння конфіденційною інформацією;
г) була розкрита з письмового дозволу Сторони, що передає.
5.5. Зобов'язання зберігати Конфіденційність з моменту ознайомлення з цією Офертою обома
Сторонами.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. За порушення умов Оферти Сторони відповідають відповідно до чинного законодавства України.
6.2. Жодна із Сторін у зв'язку з виконанням Оферти не несе жодної відповідальності перед іншою
Стороною та/або її клієнтами (замовниками, партнерами) за будь-які непрямі збитки та/або втрачену
вигоду Сторони та/або третіх осіб, втрату інформації, втрату виробництва/бізнесу незалежно від того,
чи Сторона могла передбачити можливість заподіяння таких збитків у конкретній ситуації чи ні.
6.3. У разі порушення Партнером умов Оферти (зокрема вимог п. 2.7.) ФудСоул має право відмовитися
від виконання цієї Оферти та негайно припинити співпрацю в односторонньому позасудовому порядку,
при цьому Послуги вважаються не наданими Партнером та оплаті з боку ФудСоул не підлягають.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Форс-мажор включає всі події, які не існували (або які Сторони не могли передбачати),
непідконтрольні жодній із Сторін, і виникнення та вплив яких не може бути попереджено засобами та

способами, які в конкретній ситуації можуть розумно вимагатися або очікуватися, і внаслідок яких
послуги не можуть бути надані, такі як: пожежа, землетрус, страйк, дії органів влади, включаючи, у тому
числі суттєві зміни в законодавстві, але не обмежуючись перерахованим, а також перевантаженість
ліній передач, різні атаки та Інший інформаційний флуд на сервери оператора.
7.2. Якщо термін дії форс-мажорних обставин перевищує 6 (шість) місяців, кожна із Сторін має право
припинити співпрацю, у цьому випадку Партнер має право вимагати оплати фактично наданих, але не
оплачених Послуг.
8. ТЕРМІН ДІЇ
8.1.Ця Оферта не має терміну закінчення дії
9. ІНШІ УМОВИ
9.1. Договір та його виконання регулюється відповідно до законодавства України.
9.2. Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути між сторонами, вирішуватимуться шляхом
переговорів. У разі неможливості врегулювання спірних питань у процесі переговорів або після
закінчення 30 (тридцяти) календарних днів з моменту направлення однієї із Сторін претензії щодо
відповідного спірного питання, суперечки вирішуються в судовому порядку.
9.3. Всі Програми цієї Оферти складають її невід'ємну частину.
9.4. Ця Оферта набирає чинності з реєстрації Партнером в ЛК.

10. АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

«ФудСоул»
Назва організації/компанії:

ФОП Терещенко Артур Юрійович
Юридична адреса:

85001, Україна, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Мелітопольска 24
Фактична та поштова адреса:

65033, Україна, м. Одеса, вул. Качалова 31а
ІПН:

3476913057
БАНК:

АТ КБ "ПриватБанк"
SWIFT Код:

PBANUA2X
Счет:

UA843052990000026001014920071
АДРЕСА БАНКУ:

м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Додаток №1
до Договору №______ від «__» ______________ 2022

Розмір винагороди та порядок розрахунків
1.1. За надання послуг, зазначених у п. 1.1.1. Оферти, винагорода виплачується з кожного платежу,
здійсненого Клієнтом, якого залучив Партнер, незалежно від дати залучення такого користувача згідно з
тарифами, зазначеними в Таблиці 1 цього Додатка.

Відсоток від доходу

Сумарні витрати на сервіс у місяць від
усіх залучених компаній

10

від 0 zł

20

від 1 600 zł

30

від 3 200 zł

40

від 6 400 zł

1.2 За надання Послуг, зазначених у пункті 1.1.2., винагорода Партнеру виплачується з першого
платежу клієнта, залученого Партнером та становить 10% від сумарних витрат на сервіс за місяць від
усіх залучених Партнером клієнтів.
1.3. При збільшенні витрат усіх залучених компаній на сервіс за місяць, понад 1 600 zł гривень
винагорода Партнеру становить 20% від сумарних витрат на сервіс за місяць від усіх залучених
Партнером клієнтів.
1.4. При збільшенні витрат усіх залучених компаній на сервіс за місяць, понад 3 200 zł гривень
винагорода Партнеру становить 30% від сумарних витрат на сервіс за місяць від усіх залучених
Партнером клієнтів
1.5. При збільшенні витрат усіх залучених компаній на сервіс за місяць, більш ніж 6 400 zł гривень
винагорода Партнеру становить 40% від сумарних витрат на сервіс за місяць від усіх залучених
Партнером клієнтів.
3. У разі повного або часткового повернення платежу, залученим Партнером клієнтам, винагорода,
нарахована Партнеру з цього платежу, анулюється.
4. Мінімальна сума заявки на виведення коштів становить 27 zł. Залученими користувачами є особи, які
не користувалися послугами ФудСоул, до початку надання рекламних послуг Партнером.
5. ФудСоул може збільшити обороти за сумарними витратами на сервіс за місяць від усіх залучених
компаній в односторонньому порядку, не частіше ніж 1 раз на рік і не більше ніж за розмір інфляції з
дати останньої зміни, розмістивши інформацію на сайті foodsoul.pro. У випадку, якщо Партнер
продовжує надавати послуги із залучення клієнтів, нові тарифи вважаються прийнятими

Додаток №2
від «__» ______________ 2022 м.

Перелік програмних продуктів компанії ФудСоул
1. Кур'єрська програма (КП) - програма, розроблена ФудСоулом для кур'єрів Користувача, для
здійснення збору статистики та зручності відстеження доставки. КП належить ФудСоулу та
нерозривно пов'язані з особистим кабінетом. Використання програми надається Користувачеві
на безкоштовній основі. Вихідний код КП Користувачеві не надається.
2. Мобільний додаток (МД) - програма, розроблена ФудСоулом для Користувача. МП
розробляється для платформ iOS, Android. МП належить ФудСоулу і нерозривно пов'язане з
особистим кабінетом, що видається в індивідуальне користування одержувачу послуг згідно з
тарифами, розміщеними на сайті foodsoul.pro. Вихідний код МП Користувачеві не надається.
3. Сайт користувача (СК) – сайт, розроблений ФудСоулом для Користувача. СП належить
ФудСоулу і нерозривно пов'язаний з особистим кабінетом, що видається в індивідуальне
користування одержувачу послуг тарифами, розміщеними на сайті foodsoul.pro. Вихідний код СП
Користувачеві не надається.
4. Додаток для соціальних мереж (ДСМ) - програма, розроблена ФудСоулом для Користувача.
ДСМ належить ФудСоулу і нерозривно пов'язане з особистим кабінетом, що видається в
індивідуальне користування одержувачу послуг згідно з тарифами, розміщеними на сайті
foodsoul.pro. Вихідний код ПСС Користувачеві не надається.
5. Агрегатор (АГ) - сайт-каталог, розроблений ФудСоулом, на якому розміщуються всі користувачі
ФудСоулу. АГ належить ФудСоулу та нерозривно пов'язаний з особистим кабінетом. Користувач
підключається автоматично до використання АГ згідно з тарифами, розміщеними на сайті
foodsoul.pro. Вихідний код АГ Користувачеві не надається.
6. Taplink (ТЛ) - мультипосилання, створене ФудСоулом для Користувача, нерозривно пов'язане з
особистим кабінетом.

7. QR-меню (КР) - штрих-код із посиланням на сайт-каталог Користувача, в якому розміщується

асортимент Користувача, нерозривно пов'язаний із особистим кабінетом, належить ФудСоулу.
Вихідний код КР Користувачеві не надається.

Перелік послуг може бути змінено, інформація про зміни відображається в особистому кабінеті
Партнера.

