ДОГОВІР ОФЕРТИ
1. 1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Даний Договір є публічним договором оферти (надалі – Договір), який вважається
укладеним між Виконавцем – ФОП Братішкіна Оксана Володимирівна, що діє на підставі
запису в ЄДРЮО та ФОП № 2 065 000 0000 037679 від 05.02.2015р.,, з однієї Сторони, та
Замовником - фізична особа – споживач послуг, з іншої сторони, з моменту погодження
останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору, який розміщується на сайті
http://www.thework-uae.com/.;
1.2. Відповідно до п.2 ст.642 Цивільного Кодексу України у разі сплати споживачем послуг,
викладених на сайті та їх замовлення шляхом натискання на кнопку «Оплатить курс» чи їх
є згодою та укладанням Договору публічної оферти на послуги.
1.3. Послуги надаються Замовнику виключно та на умовах 100% передоплати.
1.4. Інформаційно-консультаційні послуги, що надаються в межах цього договору, включають
в себе:
1.4.1.Надання інформації про вакансії, умови та розмір оплати праці, найменування та
місцезнаходження потенційних роботодавців;
1.4.2.Надання освітніх текстових та відео матеріалів з питань, що стосуються
працевлаштування.
2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Замовник зобов'язується:
2.1.1.Своєчасно та в повному обсязі сплатити вартість послуг Виконавця згідно вартості
обраних послуг викладених на сайті http://www.thework-uae.com/.
2.1.2. Своєчасно надати Виконавцю правдиву і достовірну інформацію, необхідну для
виконання послуг, передбачених цим Договором та належним чином виконувати інші
положення Договору;
2.1.3. Вдосконалювати знання англійської мови та готуватися до співбесід з
роботодавцями згідно рекомендацій Виконавця;
2.2. Замовник має право:
2.2.1.В будь-який момент під час дії Договору отримати від Виконавця інформацію про хід
виконання предмету цього Договору. Всі запити про отримання інформації від
Виконавця надаються Замовником виключно в письмовій формі на офіційну
електрону адресу Виконавця, вказану в цьому Договорі.
2.3. Виконавець зобов’язується:
2.3.1.Надати належним чином відповідні інформаційно-консультаційні послуги, що
визначені даним Договором;
2.3.2.Провести з Замовником персональне інтерв'ю англійською мовою з метою
визначення відповідності до вимог обраної кандидатом програми, враховуючи його
знання та досвід;
2.3.3.Надати Замовнику матеріали та рекомендації для підготовки до співбесіди з
потенційними роботодавцями;
2.3.4.Надавати Замовнику інформацію про актуальні вакансії та роботодавців;
2.3.5.Надавати інформаційну підтримку протягом строку дії контракту Замовника з
роботодавцем.
2.4. Виконавець має право:
2.4.1.Припинити виконання своїх обов’язків, передбачених даним Договором, у разі
виявлення недостовірної інформації, наданої Замовником або невиконання
Замовником своїх обов’язків згідно цього Договору.
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3. ФОРС-МАЖОР
Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання
взятих на себе за даним Договором зобов’язань, якщо таке невиконання або неналежне
виконання є причиною дії обставин надзвичайного характеру, що виникли після його
укладання, які Сторони не могли передбачити, запобігти їх виникненню і попередити їх
наслідки. До обставин надзвичайного характеру слід відносити будь-які стихійні лиха,
аварії, пожежі, війни, бойові дії, страйки, дії органів влади і управління, а також будь-які
інші обставини, що звичайно розуміються в практиці укладання договорів, як обставини,
які звільняють від відповідальності за Договором. До обставин надзвичайного характеру
не відносяться обставини особистого характеру, зокрема захворювання.
4. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
Усі спори, що пов’язані із даним Договором, його укладанням або такі, що виникають в
процесі виконання умов Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
Сторони домовилися, що при наявності претензій стосовно виконання умов цього
Договору, Замовник зобов'язується пред'явити рекламацію (подати претензію)
Виконавцю письмово, шляхом відправки на офіційну електронну пошту, вказану в цьому
Договорі;
Виконавець письмово відповідає на претензію протягом 30 (тридцяти) днів з дати її
отримання;
Сторони домовились, що у випадку неможливості досягнення згоди шляхом переговорів,
спір підлягає розгляду в суді згідно чинного законодавства України.
5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ
Цей Договір набирає чинності з моменту прийняття Виконавцем згоди від Замовника та
до моменту закінчення надання Виконавцем послуги відповідно до цього Договору.
6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до
даного Договору. Зазначені зміни не можуть впливати на вартість та обмежувати якість та
обсяг Послуг, що надаються протягом оплаченого терміну надання Послуг.
Всі зміни до даного Договору набувають чинності з моменту їх публікації на Сайті.
Замовники вважаються повідомленими про внесені до Договору зміни з моменту
опублікування цих змін на Сайті Виконавця
7. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН.
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