ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
Виконавець (надалі – АВТОАУКЦІОН) керуючись ст. 633,641 Цивільного кодексу України,
пропонує необмеженому колу осіб (надалі – Користувачі), укласти цей Договір на нижчевикладених
умовах:
Цей Договір обумовлює правила і порядок участі і подання пропозицій Користувачами платформи до
Автоаукціону щодо вартості придатних залишків пошкодженого майна, з можливістю його
подальшого придбання за наданою Користувачем ціновою пропозицією, або іншою вартістю
погодженою сторонами.
1. ТЕРМІНИ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИЙ РЕСУРС АСК «ІНГО Україна» (АВТОАУКЦІОН) –
інтернет-платформа, аукціон, для визначення вартості придатних залишків пошкодженого майна
(автотранспортних засобів, машин, складових частин).
АДМІНІСТРАТОР – особа уповноважена Автоаукціоном розміщувати на платформі лоти та вчиняти
дії з ними, вносити інформацію на платформу, проводити взаємодію з Користувачами, вчиняти дії
пов’язані із накладенням обмежень чи санкцій.
АУКЦІОН (ТОРГИ) - розміщення Адміністратором платформи лоту по встановленим правилам
Автоаукціона, для отримання від Користувачів цінових пропозицій, щодо вартості лоту.
РЕЄСТРАЦІЯ - процедура створення облікового запису в Автоаукціоні. Реєстрація - безкоштовна,
добровільна процедура. Являє собою сукупність дій Користувача (згідно інструкції і спеціальної
форми Автоаукціона), включаючи надання персональних даних, з метою створення Особистого
кабінету і отримання доступу до сервісів платформи.
ЛОГІН - унікальне ім'я (ідентифікатор Користувача в Автоаукціоні, який використовується для входу
в Особистий кабінет. Логіном виступає діюча електронна адреса Користувача.
ПАРОЛЬ – це секретний набір символів, який вимагається для входу в Особистий кабінет
Користувача, відомий тільки самому Користувачеві.
ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ - закрита зона сайту, доступна Користувачеві після проходження
реєстрації; призначена для управління сервісами при використанні Автоаукціона, зберігання і
редагування даних користувача і налаштувань. Містить відомості, які Користувач повідомив про себе
при реєстрації на платформі; дозволяє Автоаукціон автентифікувати Користувача за допомогою
індивідуального логіну та паролю.
КОРИСТУВАЧ - будь-яка дієздатна фізична особа, юридична особа, що пройшла процедуру
реєстрації та отримала доступ до послуг Автоаукціона.
ЛОТ/ТОВАР – транспортний засіб, автомобіль, машина, устаткування, та/або запасні частини, нові та
уживані, придатні до використання, чи такі що зазнали пошкодження, та щодо яких необхідно
визначення залишкової (ринкової) вартості.
ПЕРЕМОЖЕЦЬ ТОРГІВ – користувач, який надав найвищу цінову пропозицію;
СТАВКА - публічне декларування Користувачем свою готовність оплатити лот.
БАН – обмеження доступу Користувача до Послуг і Сервісів Автоаукціона – від тимчасового до
безстрокового, при порушенні умов користування платформою.
ВЕРИФІКАЦІЯ - процедура перевірки внесених Користувачем даних при реєстрації за допомогою
алгоритму - шляхом їх зіставлення з запитаними даними, документами, відомостями і т. п.
CАЙТ – веб-сторінка в мережі Інтернет.
АКЦЕПТ – повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачем умов цієї публічної оферти, в
формі даного Договору та Правил.
СТОРОНИ – Користувач та Автоаукціон/Адміністратор.
АКТИВАЦІЯ – момент часу, коли Користувач отривам доступ до Автоаукціону.
ДЕАКТИВАЦІЯ - момент часу, коли надання послуг для Користувача було деактивовано (зупинено).
ПРАВИЛА – додаток до Договору, умови якого відповідають положенням цього Договору, який
вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, та Користувачем, з іншої, з моменту
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прийняття останнім всіх без винятку умов та положень даних Правил та даного Договору, та який є
єдиним джерелом врегулювання всіх умов надання доступу до Автоаукціона.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Даний Договір є публічним договором (надалі іменується – Договір), який вважається укладеним
між Виконавцем, з однієї сторони, Користувачем, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без
винятку умов та положень даного Договору та Правил, що є Додатками до нього.
2.2. Предметом цього Договору є надання користувачам мережі Інтернет можливості участі в
Автоаукціоні з метою подання пропозицій, щодо оцінки вартості придатних залишків пошкодженого
майна з можливістю його подальшого придбання за наданою Користувачем ціновою пропозицією, або
іншою вартістю погодженою сторонами.
2.3. Участі в Автоаукціоні надається на підставі цього Договору та Правил. Діями, що свідчать про
згоду дотримуватись умов цього Договору та Правил є Акцепт умов Публічної оферти даного
Договору та Правил.
2.4. Умови та порядок Участі в Автоаукціоні може бути деталізовано в Додатках до даного Договору.
2.5. Виконавець надає доступ до участі в Автоаукціоні, використовуючи мережу Інтернет.
2.6. Місцем надання доступу до Автоаукціону вважаються місцезнаходження Виконавця та його
відокремлених підрозділів (Україна, м. Київ).
2.7. Доступ до участі в Автоаукціону надається протягом 24 години.
2.8. Реєстрація, користування платформою та участь у Автоаукціоні проводяться безоплатною.
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Користувач має право:
3.4.1. Приймати участь у торгах в Автоаукціоні.
3.4.2. Робити, змінювати, анулювати ставки по лотам, відносно яких відбуваються торги.
3.4.3. В разі перемоги на торгах отримати можливість придбати лот у законного власника, за умови
надання згоди останнього на продаж належного йому на праві власності майна.
3.4.4. Вносити зміни в обліковий запис зареєстрований на платформі, чи анулювати його дію шляхом
надсилання відповідного листа адміністрації.
3.4.5. Отримати повну та достовірну інформацію, щодо технічного стану виставленого на торги лоту;
3.4.6. Відмовитися або понизити цінову пропозицію в разі виявлення невідповідності інформації по
лоту, шляхом надсилання відповідного листа Адміністратору платформи із вказанням причин зміни
пропозиції чи відмови від неї із наданням відповідних доказів.
3.4.7. Письмово звертатись до Виконавця з пропозиціями щодо покращення процесу участі у торгах в
Автоаукціоні.
3.2. Користувач зобов'язаний:
3.2.1. Дотримуватися умов цього Договору та Правил;
3.2.2. В разі перемоги у торгах витримати надану цінову пропозицію впродовж 21 (двадцяти одного)
календарного дня з дати завршення торгів.
3.2.3. В разі звернення до Користувача представника Автоаукціону, власника лоту чи його
уповноваженого представника, щодо купівлі майна в період дії цінової пропозиції, Користувач
зобов’язаний вжити заходів спрямованих на купівлю майна, за умовами чинного законодавства
України.
3.2.4. Нести повну відповідальність щодо наданих цінових пропозицій до Автоаукціону, залишаючись
при цьому єдиною особою, відповідальною за зроблені ставки, без відсилання на відповідальність
третіх осіб.
3.2.5. Не використовувати програми, а також інші автоматичні пристрої або оперовані людиною
процеси, призначені для відстеження або копіювання Інтернет сторінок Автоаукціону або їх вмісту.
3.2.6. Утримуватися від копіювання в іншій формі, а також від відтворення, зміни, доповнення,
поширення (включаючи публічну демонстрацію), використання в комерційних або інших цілях вмісту
сайту (або будь-який його частини), а також утримуватися від створення на його (її) основі похідних
об'єктів без попереднього письмового дозволу Автоаукціона.
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3.2.7. Не використовувати ніяких приладів або комп'ютерних програм для втручання або спроби
втручання в процес нормального функціонування Автоаукціона, або в хід торгівлі;
3.2.8. Утримуватися від будь-яких дій, що ведуть до надмірного або нерозумного завантаження
інфраструктури Автоаукціону.
3.2.9. Проінформувати Адміністрацію Автоаукціону про зміни в персональних відомостях
Користувача.
3.2.10. Надавати повну та достовірну інформацію, необхідні для ідентифікації.
3.2.11. Не допускати користування Послугами сторонніх осіб, якщо інше прямо не передбачено
положеннями даного Договору та Правилами.
3.2.12. Не порушувати вимог законодавства України та прийнятих суспільство норм моралі та
моральності, не використовувати Автоаукціона у протиправних цілях, в результаті чого можуть бути
порушені права та законні інтереси Виконавця та/або третіх осіб.
3.3. Автоаукціон має право:
3.3.1. Перевіряти надану Користувачем інформацію, а також виконання умов Договору та Правил.
3.3.2. Призупинити доступ Користувача на період перевірки виконання Користувачем умов Договору
та Правил, в разі виникнення обґрунтованих сумнівів у належному виконанні Користувачем та/або
обґрунтованої підозри у порушенні умов вказаного Договору та Правил.
3.3.3. Обмежити доступ та/або анулювати дію облікового запису Користувача, в разі порушення
останнім умов цього Договору, Правил, законодавства України або прав третіх осіб;
3.3.4. Вимагати від Користувача виконання умов цього Договору та Правил.
3.3.5. Переглянути цінову пропозицію Користувача в разі надходження письмового повідомлення на
адресу адміністратора із вказанням обґрунтованих причин зміни пропозиції;
3.3.6. Без згоди Користувача змінювати параметри маршрутизації.
3.3.7. Прийняти до уваги вищу пропозицію по завершених торгах, в разі надходження її на адресу
адміністратора в письмовому вигляді, про що адміністратор зобов’язаний повідомити переможця
торгів.
3.3.8. Провести повторні торги по лоту із завершеним терміном торгів, анулювати торги та/чи
анулювати та назначити нові торги по лоту, у випадку виявлення, на будь-якому етапі, суттєвих
недоліків технічного стану лоту, законодавчих обмежень, комплектації чи комплектності лоту.
3.4. Автоаукціон зобов'язується:
3.4.1. Надавати зареєстрованим Користувачам доступ до Платформи на умовах цього Договору.
3.4.2. Розміщувати повну та достовірну інформацію про технічний стан лоту, законодавчі обмеження
щодо лоту, іншу важливу інформацію, без розкриття персональних даних третіх осіб, що прямо чи
опосередковано може вплинути на цінову пропозицію Користувача.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
4.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі роботи в Автоаукціоні, у зв’язку з
прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього Договору та Правил, врегульовуються
шляхом проведення переговорів Сторін.
4.2. В разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Сторони залишають за собою право на
пред’явлення претензій, які обов’язково повинні бути розглянуті іншою Стороною з метою
врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку.
4.3. В разі недосягнення згоди між Сторонами, шляхом переговорів та неможливості врегулювання в
досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку за місцезнаходженням
Виконавця.
4.4. До відносин Сторін, що випливають з прийняття та виконання даного Договору та Правил
застосовуються положення законодавства України.
4.5. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договром Сторони несуть
відповідальність відповідно до законодавства України.
4.6. Користувач несе відповідальність за достовірність наданих ним відомостей, а також за
невиконання або неналежне виконання Правил.
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4.7. У разі порушень користувачем умов цього Договору та Правил можуть бути застосовані наступні
санкції до Користувача:
- попередження;
- обмеження доступу до послуг Автоаукціону;
- припинення доступу до послуг Автоаукціону.
4.8. Автоаукціон не є стороною в угодах та не бере участі в правовідносинах між користувачем та
третіми особами, що є власниками майна за законом.
4.9. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно
сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від
неї заходів для належного виконання Договору та додатків до нього.
4.10. Сторони не несуть відповідальність один перед одним за непрямий збиток (у тому числі за
недоотриманий прибуток).
4.11. Виконавець не несе відповідальності, якщо це було зумовлено дією обставин непереборної сили
(форс-мажору). Під обставинами непереборної сили маються на увазі: пожежі, землетруси, інші
природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, військові дії, прийняття законодавчих актів та інші
незалежні від Виконавця обставини, які роблять неможливим своєчасне, повне та належне виконання
Виконавцем своїх зобов’язань згідно Договору.
4.12. Виконавець не несе відповідальності за належне функціонування та доступність певних сегментів
мережі Інтернет, які знаходяться поза контролем Виконавця.
Автоаукціон не несе відповідальності за перерви в наданні послуг, викликані технічними неполадками
в роботі, чи проведенні модернізації обладнання і програмного забезпечення.
4.13. Виконавець не контролює доступний через мережу Інтернет потік інформації, що може включати
небажані для Користувача матеріали, або інформацію, яка ображає честь і гідність Користувача, і не
несе ніякої відповідальності.
4.14. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання доступу до Автоаукціона
результату, що очікував та бажав отримати Користувач, саме по собі не є фактом надання доступу до
Автоаукціону щодо неналежної якості або іншої форми вираження.
5. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до даного
Договору.
5.2. Всі зміни до цього Договору затверджуються відповідним Виконавцем.
5.3. Всі зміни до цього Договору публікуються на Сайті Виконавця.
5.4. Всі зміни до даного Договору набувають чинності з дати публікації на Сайті Виконавця.
5.5. Користувачі вважаються повідомленими про внесені до Договору зміни з моменту опублікування
цих змін на Сайті Виконавця.
5.6. Внесені зміни до Договору, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Користувачів.
6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ
6.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку,
встановленому цим Договором або законодавством України.
6.2. Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Користувачів шляхом його розміщення
(оприлюднення) на сайті Виконавця.
6.3. Договір вважається таким, що набрав чинності з моменту проходження реєстрації Користувачем.
Натискаючи кнопку "Зареєструватися", Користувач автоматично погоджується з повним та
безумовним прийняттям положень цього Договору та Правил, затверджених Виконавцем та
оприлюднених
сайті
Виконавця.
Фактичне
продовження використання
Користувачем
сайту підтверджує згоду Користувача з умовами цього Договору в його поточній версії.
6.4. Якщо за 30 (тридцять) днів до закінчення поточного календарного року жодна із Сторін письмово
не заявить про намір розірвати цей Договір, то він вважається продовженим (пролонгованим) на
наступний календарний рік на таких самих умовах. Така пролонгація строку цього Договору можлива
без обмеження терміну.
6.5. Строк дії цього Договору може бути достроково припинений:
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- за вимогою однієї із Сторін, при цьому остання зобов’язана не пізніше ніж за 10 (десять) календарних
днів письмово повідомити про це іншу Сторону;
- за рішенням суду;
- у випадку довго тривалості (більше двох місяців) форс-мажорних обставин;
- у випадку, якщо Виконавець виявить, що дані Користувача є неправдивими, Виконавець має право
негайно припинити дію Договору, попередивши Користувача про це будь-яким доступним засобом
зв’язку на власний вибір, зокрема, письмово, засобами електронної пошти, шляхом повідомлення на
Сайті, тощо.
7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Користувач надає дозвіл на збір та обробку персональних даних, пов’язаних з наданням доступу
до Автоаукціону в межах, визначених законодавством України.
7.2. Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови
однакові для всіх Користувачів. Прийняття умов цього Публічного договору (акцепт) є повним і
беззастережним і означає згоду Користувача зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення.
А також свідчить про те, що Користувач розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому
зрозумілі, Користувач не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, і тому
подібне.
7.3. Цей договір регулюється чинним законодавством України, незалежно від того де знаходиться
Користувач.
7.4. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору чи додатків до нього не дійсним, не
впливає на дійсність інших положень і умов Договору.
7.5. Всі Додатки до Договору є невід’ємними частинами цього Договору та є обов’язковими для
виконання та дотримання Сторонами.
7.6. Інформація про можливі додаткові або інші супутні послуги міститься на сайті Виконавця або на
сайтах відповідних партнерів Виконавця.
8.
РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:
ПрАТ «АСК «ІНГО Україна»
01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33
р\р 265002085 у АТ "Райффайзен Банк Аваль"
в м. Києві, МФО 380805
Код ЄДРПОУ 16285602
Витяг з реєстру платників ПДВ №1528104500114 від 04.06.2015
ІПН № 162856026652
тел. 490-27-44 (45), факс 490-27-48
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Додаток 1 до Договору публічної оферти
ПРАВИЛА
використанням онлайн-сервісу Автоаукціона та доступу до «Особистого кабінету»
1. Загальні положення
1.1. Ці Правила визначають порядок використання онлайн-сервісу Автоаукціону та «Особистого
кабінету» на сайті Виконавця.
1.2. Використання онлайн-сервісу Автоаукціона та «Особистого кабінету» має здійснюватися
Користувачем відповідно до цих Правил. До початку використання «Особистий кабінет» Користувач
зобов'язаний ознайомитися з даними Правила.
1.3. Торги в Автоаукціоні проводяться в закритому режимі, доступ для участі надається тільки
зареєстрованим Користувачам, щодо яких не накладено обмежень Адміністратором.
1.4. Після розміщення Лоту на аукціон, Користувачам, які налаштували в «Особистому кабінеті»
сповіщення про розміщення нових Лотів, шляхом відправлення електронного листа, надходить
повідомлення про проведення Торгів.
1.5. Строк торгів виставляється Адміністратором на власний розсуд, однак не може бути меншим за 15
хвилин.
1.6. В період проведення торгів Користувачі мають змогу надавати власні цінові пропозиції, через
відповідну форму на Автоаукціона. Кількість зроблених Користувачем пропозицій є необмеженою,
пропозиція може бути змінена або анульована Користувачем на власний розсуд.
1.7. Після завершення торгів Користувач, чия пропозиція виявилася найвищою, отримує повідомлення
на електронну адресу, про перемогу в Торгах. Дана інформація також дублюється у «Особистому
кабінеті».
1.8. Переможець торгів має право отримати контактні дані законного власника майна чи його
представника, щодо якого відбувалися торги, для вирішення питання придбання даного майна чи
отримання права власності чи розпорядження відповідно до чинного законодавства України.
2. Функції онлайн-сервісу Автоаукціона та «Особистий кабінет»
Обслуговування Користувача з використанням онлайн-сервісу Автоаукціона та «Особистий кабінет»
включає в себе інформацію про:
- історію відвідувань Користувача;
- записи Користувача щодо його дій;
- результати роботи Користувача в Автоаукціоні;
- інше.
3. Політика конфіденційності та захисту персональних даних
3.1. Користувач відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», підтверджує свою
згоду на обробку Автоаукціоном, персональних даних Користувача, що включають, але не
обмежуються:
• П.І.П.;
• фото;
• стать;
• дата народження;
• адреса електронної пошти;
• номер мобільного / домашнього телефону;
• адреса місця проживання;
• факс;
• найменування юридичної особи;
• сфера діяльності юридичної особи;
• адреса юридичної особи;
• повне ім'я, прізвище, по батькові уповноваженого представника Користувача;
• номер телефону уповноваженого представника Користувача;
• додаткова інформація, яка зазначається Користувачем самостійно;
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• інша інформація.
3.2. Мета: інформування Користувача по каналах зв'язку інтернет з дотриманням заходів, що
забезпечують їх захист від несанкціонованого доступу. Дана згода діє безстроковою.
3.3. Обробка вищевказаних персональних даних буде здійснюватися з використанням засобів
автоматизації або без використання таких засобів шляхом змішаної обробки персональних даних (збір,
запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання,
передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення
персональних даних).
3.4. Цілі обробки персональних даних: надання доступу до Автоаукціону.
3.5. Автоаукціон має право передати персональні дані Користувача третій стороні тільки в наступних
випадках:
• якщо Користувач дав письмову згоду на здійснення передачі своїх даних третій стороні;
• якщо передача необхідна в межах встановленої законодавством України процедури.
3.6. Автоаукціон приймає необхідні організаційні та технічні заходи для забезпечення
конфіденційності, захисту персональних даних Користувачів.
4. Доступ до онлайн-сервісу «Особистий кабінет»
4.1. При реєстрації в Онлайн-сервісі «Особистий кабінет» Користувачеві необхідно вказати пароль.
Отриманий пароль необхідно використовувати при авторизації/вході в Онлайн-сервіс «Особистий
кабінет».
4.2. При авторизації/реєстрації Користувач підтверджує, що він ознайомлений і згоден з Правилами,
також зобов'язується зберігати, не допускати можливості використання і передачі третім особам
ідентифікатори доступу (Логін/Пароль). Користувач погоджується, що використання його
Логіна/Пароля, є достатнім для ідентифікації його і підтверджує право користуватися іншими
послугами Онлайн-сервісу «Особистий кабінет».
4.3. Доступ до онлайн-сервісу «Особистий кабінет» здійснюється через канал доступу - мережа
Інтернет. Для доступу в онлайн-сервіс «Особистий кабінет» проводиться ідентифікація за Логіном і
Паролем. Паролем є випадковий набір літер та цифр.
4.4. При використанні Онлайн-сервісу «Особистий кабінет» Користувач має право змінити наданий
Пароль для забезпечення схоронності конфіденційності інформації, що міститься в Онлайн-сервісі
«Особистий кабінет».
4.5. Користувач зобов'язується забезпечити зберігання інформації про паролі і не передавати
інформацію про паролі третім особам, а також негайно повідомляти Автоаукціон про те, що Пароль
став відомий третім особам.
4.6. Автоаукціон вживає заходів для запобігання несанкціонованому доступу третіх осіб до
конфіденційної інформації, пов'язаної з використанням Користувачем онлайн-сервісу «Особистий
кабінет».
4.7. Автоаукціон не несе відповідальності за використання логіна і пароля Користувача третіми
особами, які отримали доступ у даній інформації з відома або з необережності Користувача.
4.8. Користувачам рекомендується своєчасно оновлювати свої персональні дані, якщо вони змінилися
або виявилися неточними.
4.9. Користувач погоджується на розміщення документів, інформації та повідомлень в електронному
вигляді з використанням Онлайн-сервіс «Особистий кабінет», усвідомлюючи, що мережа Інтернет не є
безпечним каналом зв'язку передачі інформації, приймаючи на себе всі ризики, пов'язані з можливим
порушенням конфіденційності (несанкціонованого доступу до інформації, що передається третіх осіб)
та інші ризики, пов'язані з використанням такого каналу зв'язку.
4.10. Користувач не має права продавати свій обліковий запис або передавати його в користування
третім особам. Порушення даної умови вважається підставою для деактивації чи обмеження доступу.
5. Порядок припинення надання послуги онлайн-сервісу «Особистий кабінет» (відмова від
Правил)
5.1. Автоаукціон має право призупинити використання Користувачем Онлайн-сервісу «Особистий
кабінет» на підставі вимоги Користувача, переданого способом, що дозволяє Автоаукціону
встановити, що така вимога йде від Користувача, а також у разі наявності у Автоаукціоні підстав
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вважати, що будуть захищені від несанкціонованого використання онлайн-сервісу «Особистий
кабінет» від імені Користувача.
5.2. Для припинення надання послуги онлайн-сервісу «Особистий кабінет» Користувач зобов'язаний
надати до Автоаукціону заяву про припинення надання послуги онлайн-сервісу «Особистий кабінет».
Надання послуги онлайн-сервісу «Особистий кабінет» припиняється з ініціативи Користувача не
пізніше дня, наступного за днем реєстрації / отримання Автоаукціон заяви про припинення надання
послуги онлайн-сервісу «Особистий кабінет».
5.3. Автоаукціон має право припинити надання послуги онлайн-сервісу «Особистий кабінет» в
односторонньому порядку в разі порушення Користувачем умов Правил. При цьому датою
припинення надання послуги онлайн-сервісу «Особистий кабінет» вважається дата, зазначена
Автоаукціоном в направленому Користувачеві повідомленні про припинення надання послуги онлайнсервісу «Особистий кабінет».
6. Порядок внесення змін і доповнень до Правил
6.1. Автоаукціон має право в односторонньому порядку вносити зміни в Правила, в тому числі
шляхом затвердження нової редакції Правил.
6.2. Для вступу в силу змін і доповнень до Правил, що вносяться Автоаукціоном в односторонньому
порядку. Всі зміни і доповнення, що вносяться Автоаукціоном до чинних Правил, вступають в силу
починаючи з дня опублікованій на сайті.
6.3. Автоаукціон не несе відповідальності, якщо інформація про зміну Правил, опублікована в порядку
і в терміни, встановлені Правилами, не була одержана і / або вивчена, і / або правильно зрозуміла
Користувачем. Будь-які зміни Правил з моменту їх вступу в силу одно поширюються на всіх
Користувачів, що приєдналися до Правил, в тому числі приєдналися до Правил раніше дня набрання
чинності змінами.
7. Порядок звернення з питань роботи онлайн-сервісу «Особистий кабінет»
7.1. Пропозиції та зауваження щодо роботи онлайн-сервісу «Особистий кабінет» Користувач може
подати письмове звернення.
7.2. Отримавши звернення від Користувача, Автоаукціон інформує Користувача про результати
розгляду такого звернення відповідно до законодавства України
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