1. УГОДА
ПРО
ВИКОРИСТАННЯ
ЛАСКАВО

ПРОСИМО

НА

ЦЕЙ

САЙТ.

УМОВИ

ПП «АВГ Карс» ("ВАХ", “Компанія”,

“westautohub.ua”, “ми”, “нас” або “наш”) ПРОПОНУЄ ЦЕЙ САЙТ (“Сайт”) ВАМ (“Ви”,
“Вам” або “Покупець”) НА ОСНОВІ НАСТУПНИХ ТЕРМІНІВ ТА УМОВ ( “Умови”).
ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ ДАНОГО САЙТУ Є ВАШОЮ ЗГОДОЮ ДОТРИМУВАТИСЯ
КОЖНУ З УМОВ, ВИКЛАДЕНУ НИЖЧЕ. ЯКЩО ВИ НЕ ЗГОДНІ З БУДЬ-ЯКОЮ З ЦИХ
УМОВ, БУДЬ ЛАСКА, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЦЕЙ САЙТ. ЯКЩО У ВАС Є
ЯКІ-НЕБУДЬ ПИТАННЯ З ПРИВОДУ ЦИХ УМОВ, БУДЬ ЛАСКА, ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ
ЗА АДРЕСОЮ: o.bryhadyr@westautohub.com

2. ОПИС ПОСЛУГ
2.1 Westautohub.ua

-

це

сайт

онлайн-брокера

транспортних

засобів,

на якому

перераховані різні транспортні засоби (з аукціону чи іншим чином) від імені аукціонів
для споживачів та дилерів. Як зареєстрований користувач Westautohub.ua ми можемо
допомогти вам з:
●

Завантаженням та продажем Вашого автомобіля;

●

Доступ до сторонніх послуг, таких як перевірка історії автомобіля та інші послуги
з огляду автомобіля;

●

Отримання привілеїв доступу до великих аукціонів на різні транспортні засоби;

●

Обробка документації, пов'язаної з покупкою вашого автомобіля;

●

Організація доставки (як наземного, так і морського транспорту)
придбаного вами транспортного засобу (включаючи підготовку усієї
портової документації, процедури оформлення, експедирування вантажів
та митне оформлення);

●

Фінансування для обраних клієнтів, на вибір покупок для вибору напрямків.

2.2 Ви розумієте, що westautohub.ua не контролює ціну та інші умови продажу,
пропоновані через його веб-сайт, і що вони строго контролюються продавцем,
аукціонною кліринговою палатою та/або дилером цього транспортного засобу або
пов'язаними з автомобілем послуг.
2.3 Далі ви розумієте і погоджуєтеся, що Westautohub.ua як нейтральний посередник в

цьому процесі не має ніякого контролю над правдою, точністю, якістю, законністю чи
безпекою

повідомлень,

аукціонними

кліринговими

зроблених
палатами,

користувачами,
брокерами

й

продавцями,
іншими

дилерами,

професіоналами

автомобільної промисловості. Ви розумієте та погоджуєтеся, що Westautohub.ua не
може і не підтверджує і не перевіряє особу, походження, кваліфікацію чи здібності
користувачів, продавців, аукціонних клірингових палат, дилерів, брокерів тощо, а
також Westautohub.ua не гарантує стан та/або якість транспортних засобів або
послуг, пропонованих для продажу через цей сайт.

3. ОБМЕЖЕННЯ
КОРИСТУВАННЯ

ЗАГАЛЬНОГО

3.1 Westautohub.ua і/або треті особи, що надають права для Westautohub.ua та її
афілійовані особи володіють усіма правами, титулами і інтересами щодо матеріалів
на цьому сайті, які захищені авторським правом Westautohub.ua і її філії.
Westautohub.ua надає вам обмежену, персональну, невиняткову і невиключну
ліцензію на використання і відображення матеріалів на вашому персональному
комп'ютері тільки у цілях, пов'язаних з вашою взаємодією з цим сайтом. За
винятком випадків, зазначених у цьому документі, ви не маєте права копіювати,
завантажувати, відображати, виконувати, відтворювати, поширювати, змінювати,
редагувати або покращувати будь-які матеріали будь-яким способом. Зображення і
описи з цього Сайту не можуть бути відтворені на будь-якому іншому сайті.
3.2 Ця обмежена ліцензія припиняється автоматично, без повідомлення вас, якщо ви
порушите будь-яку з цих умов. Після припинення дії угоди ви повинні негайно знищити
всі завантажені і роздруковані матеріали. Ви не маєте ніякого права, титулу або
інтересу

(жодного

авторського

права,

товарного

знаку

або

іншого

права

інтелектуальної власності) до сайту чи будь-яких матеріалів, і ви зобов'язуєтеся не
"дублювати" або "копіювати" Сайт, будь-які матеріали, що містяться або доступні з
цього сайту на будь-якому іншому сервері чи інтернет-пристрої без попереднього
письмового дозволу Westautohub.ua.

Страница 2из 15

4. ВЗАЄМОДІЯ
З
ТРЕТІМИ
ОСОБАМИ ТА ПОСИЛАННЯ НА
САЙТИ ТРЕТІХ ОСІБ
4.1 При використанні цього сайту, ви повинні знати, що посилання на сторонні сайти і
реклама товарів та/або послуг розміщені там тільки для вашої зручності. Зміст, гарантії
або будь-які інші запевнення в цих оголошеннях НЕ належать Westautohub.ua. Ви
визнаєте, що Westautohub.ua та її афілійовані особи цим ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ від
будь-якої юридичної або фінансової відповідальності, яка може виникнути в результаті
використання та/або купівлі чого-небудь у рекламодавців і/або спонсорів. Послуга
може бути фінансово вигідною для Westautohub.ua в деяких випадках.
4.2 Посилання, рекламні оголошення та/або спливаючі вікна надаються тільки для
вашої зручності. Ви визнаєте, що Westautohub.ua та її афілійовані особи не
роблять ЖОДНИХ заяв щодо цих посилань, реклами та/або спливаючих вікон.
Сайт є просто посередником, що надає місце для розміщення таких рекламних
оголошень, спливаючих вікон і/або посилань.
4.3 Хоча компанія не може відстежувати кожне оголошення, розміщене на нашому сайті,
ми залишає за собою право (але не беремо на себе жодних зобов'язань, видаляти,
переміщати або редагувати будь-які оголошення або публікації на нашому сайті. Ви
розумієте та погоджуєтесь з тим, що послуги на цьому сайті ("Послуги") надаються
"ЯК Є" і "ЗІ ВСІМА ДЕФЕКТАМИ, ЯКЩО Є", і що Westautohub.ua не несе
відповідальності за стан, своєчасність або непоставку транспортного засобу (ів)
та/або пов'язаних з цим послуг.

5. ЗАРЕЄСТРОВАНІ
ЗАПИСИ ПОКУПЦЯ

ОБЛІКОВІ

5.1 Після завершення процесу реєстрації ви створите обліковий запис з ім'ям користувача
і паролем. Ви несете відповідальність за збереження конфіденційності вашого імені
користувача і пароля, ви несете повну відповідальність за всі дії, які відбуваються від
імені вашого облікового запису. Westautohub.ua не несе відповідальності, якщо ваша
реєстраційна інформація, включаючи ім'я користувача і пароль, була загублена, і
втрачена або вкрадена.
5.2 Ви погоджуєтеся негайно повідомити Westautohub.ua про будь-яке несанкціоноване
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використання вашого облікового запису або будь-яке інше порушення безпеки і
забезпечення виходу з вашого облікового запису в кінці кожної сесії. Westautohub.ua
не може і не буде нести відповідальність за будь-які збитки чи шкоду, що виникли з
Вашого невиконання цього розділу.

6. ДЕПОЗИТИ,
ПОСТАВКИ

ЗБОРИ,

ОПЛАТА

І

6.1 За свої послуги, Westautohub.ua стягує плату за автомобілі, продані та/або куплені
(будь то в процесі аукціону, в якості покупки або будь-яким іншим способом) на Сайті.
Оголошення можуть мати додаткові збори у зв'язку з покупкою автомобіля, Кожен
перелік буде встановлювати пов'язані збори та витрати на цей автомобіль. Існують
також аукціонні збори клірингової палати, які варіюються в залежності від ціни
покупки транспортного засобу, типу аукціону та місця розташування.
6.2 На додаток до вищевикладеного, ви погоджуєтеся виплатити всі інші звичайні
аукціонні збори і збори за послуги, надані у зв'язку з покупкою і продажем автомобілів,
в тому числі, без обмежень, прохідні плати, збори, комісійні покупця, комісійний збір,
плата за вхід, завантаження платежів, складські збори, та інші подібні платежі і збори.
Виключно Покупець несе відповідальність за перевірку зборів, що стягуються
компанією Westautohub.ua перед тим, як приймати такі витрати. Всі збори і платежі
можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
6.3 Заставні платежі, внесені для розміщення ставки на автомобіль, можуть бути оплачені
кредитною карткою або банківським переказом. Ви визнаєте, що Westautohub.ua може
вимагати від вас додаткову документацію у зв'язку з її програмою запобігання
шахрайству та заходам безпеки, перш ніж схвалити будь-який депозит з вашої
кредитної картки. Ви визнаєте і погоджуєтеся, що ви повинні надати Westautohub.ua
такі додаткові документи, включаючи, без обмежень, копію посвідчення особи
державного зразка, копію кредитної картки, використовуваної для депозиту і будь-які
інші документи, обґрунтовано необхідні для встановлення вашої особи в рамках
запобігання шахрайства компанією Westautohub.ua і заходів безпеки, які призначені
для вашого захисту. Перед списанням коштів з кредитної картки ви погоджуєтеся
підписати довіреність на всі платежі.
6.4 Оплата транспортних засобів, придбаних через сайт, повинна бути проведена
протягом 2 (двох) днів з дати покупки транспортного засобу банківським переказом
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тільки на виставлений банківський рахунок. Транспортні засоби, які не оплачені
протягом зазначеного вище терміну, будуть обкладатися пізнім збором або втратою
депозиту (або більш залежно від політики аукціонної клірингової палати).
6.5 Якщо ви придбаєте, або компанія Westautohub.ua придбає транспортний засіб для Вас
(та/або від Вашого імені), незалежно від того, чи є це найвищою ставкою аукціону на
аукціоні, через опцію "купити зараз" або будь-який інший спосіб і Ви не приймаєте на
себе зобов'язання оплатити цей автомобіль у повному обсязі, Ви безумовно визнаєте
та

погоджуєтеся,

що

Ваш

депозит

буде

автоматично

анульовано

через

Westautohub.ua, щоб покрити частину збитків, які зазнає Westautohub.ua (у тому числі,
без обмежень, перерахунок зборів, зборів за прострочені платежі та зборів за
зберігання, що стягуються компанією, яка здійснює аукціони, та будь-які додаткові
платежі, понесені Westautohub.ua, та такий депозит стає єдиною і законною власністю
та володінням Westautohub.ua, Ви також визнаєте та погоджуєтеся з тим, що Ви
врахували суму збитків, які Westautohub.ua може понести в результаті Вашого
порушення, а також врахували Ваш депозит і що Ваш депозит є розумною оцінкою
частини збитків, які Westautohub.ua імовірно зазнає внаслідок порушення Вашого
зобов'язання сплатити за автомобіль повністю. Ви також погоджуєтеся з тим, що цей
пункт діє як Положення про наперед оцінені збитки, а не як штраф.
6.6 Якщо вашого депозиту недостатньо для покриття комісій, зазначених у пункті 6.5
вище, ви підтверджуєте та погоджуєтеся негайно сплатити Westautohub.ua решту
зборів і витрат, понесених в результаті порушення Вами зобов'язань по прийняттю
на себе зобов'язань щодо повної оплати транспортного засобу Westautohub.ua
придбаного від вашого імені.
6.7 Ви визнаєте та погоджуєтеся, що на додаток до вищезазначених пунктів цього розділу
6, ви або Westautohub.ua маєте придбати транспортний засіб для Вас (та/або від
вашого імені), незалежно від того, чи є це найвищою ставкою аукціону транспортного
засобу, через опцію "купити зараз", або будь-яким іншим способом, і Ви не сплачуєте
за цей автомобіль повністю, Westautohub.ua буде, крім будь-яких інших втрат, які він
зазнав, стягувати з Вас плату за послугу ("Плата за обслуговування"), щоб покрити
час свого представника, щоб знайти, обговорити та виконати покупку обраного Вами
транспортного засобу. Ця плата за обслуговування буде еквівалентна депозиту, який
ви зробили у Westautohub.ua. Незважаючи на вищесказане, ви погоджуєтеся з тим,
що ви як і раніше будете нести відповідальність за будь-які і всі інші збори і витрати,
які Westautohub.ua бере на себе через оплату автомобіля, який ви погодилися
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придбати.

7. УМОВИ ТОРГІВ ТА ПРОДАЖУ
7.1 Якщо: (a) Ви робите ставку на транспортний засіб, який продається на аукціоні, і ви
маєте найвищу ставку у кінці аукціону, (б) подаєте пропозицію про покупку на
транспортний засіб, а компанія або продавець (залежно від обставин) приймає таку
пропозицію або (в) купляєте автомобіль, використовуючи опцію "Купити зараз", Ви
безумовно зобов'язані завершити операцію, яка включає, без обмежень, повну та
остаточну оплату найвищої ставки, зробленої пропозиції або ціни за опцію «Купити
зараз» (залежно від випадку). Після того, як заявка була подана, пропозиція була
зроблена і/або опціон "Купити зараз" був здійснений, він не може бути відкликаний,
видалений

або

скасований.

Westautohub.ua

не

несе

і

не

повинен

нести

відповідальності за будь-які скасовані заявки, скасовані пропозиції та/або скасовану
покупку. Westautohub.ua залишає за собою право відхиляти або анулювати заявки,
пропозиції або покупку з будь-якої причини на свій власний розсуд. Якщо виникне спір
щодо ставки, пропозиції або покупки, Westautohub.ua є виключним вирішальним
органом, що володіє одноосібним і абсолютним дискреційним правом у вирішенні
спорів. Ви погоджуєтеся відшкодувати, захищати та утримувати Westautohub.ua від
збитків, від будь-якої відповідальності, що виникає з будь-якої Вашої ставки,
пропозицій, купівлі зараз та/або будь-яких рішень, прийнятих при вирішенні спорів.
Westautohub.ua може, на власний розсуд і без попередження, відкласти або скасувати
продаж або вилучити автомобіль з аукціону. Westautohub.ua не несе жодної
відповідальності або зобов'язання перед Вами в результаті вилучення транспортного
засобу, анулювання або відстрочення аукціону.
7.2 Ви визнаєте та погоджуєтеся, що, як Покупець, Ви несете відповідальність за всі
транспортні засоби, придбані через Westautohub.ua. Все, що Ви купуєте на
Westautohub.ua, є виключно Вашим ризиком.
7.3 Ви також визнаєте та погоджуєтеся з тим, що як тільки Ви ставите пропозицію на
транспортний засіб, зробите пропозицію або оберете опцію "купити зараз", вона не
може бути скасована, анульована або вилучена. Будь-яка така ставка, пропозиція або
вибір опції "купити зараз" повністю обов'язкові для вас.
7.4 Усі суми та операції здійснюються в гривнях, доларах США (доларах США) та в
євро за договором.
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8. ПОЛІТИКА СКАСУВАННЯ
Якщо Westautohub.ua не отримує оплату в повному обсязі купівельної ціни
транспортного засобу, який Ви придбали протягом 2 днів після дати покупки,
Westautohub.ua розгляне Вашу покупку скасованою. У цьому випадку транспортний
засіб, який Ви зобов'язані придбати, буде видалено та (крім, але без шкоди для пункту
6.7 вище) плата, що є більшою за: i) 10% від ціни покупки, ii) 500 доларів США і iii)
збір, який стягується компанією Westautohub.ua, стягується з Вашого рахунку, і умови
пунктів 6.5 і 6.6 застосовуватимуться так, як якщо б вони були викладені в повному
обсязі (включаючи, без обмежень, використання Вашого депозиту компенсує частину
збитків, які несе Westautohub.ua). Ви визнаєте і погоджуєтесь з тим, що ви будете
нести повну відповідальність за сплату зборів, зазначених у цьому пункті 8.

9. ПОЛІТИКА ПОВЕРНЕННЯ
Ви визнаєте та погоджуєтеся з тим, що внаслідок невідкличного та безвідкличного
характеру транзакцій, що розглядаються тут та на Сайті (включаючи, без обмежень,
розміщення ставки на транспортний засіб через аукціонний процес, надання
пропозиції по транспортному засобу та використання опції “Купити зараз" у зв'язку з
транспортним засобом"), всі збори та сплати у зв'язку з (i) ставкою на транспортний
засіб, (ii) пропозицією на транспортний засіб або (iii) здійсненням опції "купити зараз" у
зв'язку з транспортним засобом, які не підлягають відшкодуванню, і відшкодування в
зв'язку з цим не буде здійснено з будь-якої причини. Ви визнаєте та погоджуєтеся з
тим, що Ваш депозит відшкодовується лише у тому випадку, якщо Ви сплатили всі
непогашені рахунки та виконали наступні терміни та умови: (i) Ви не виграли продаж,
зазначений у заявці, (ii) Ви не маєте поточних ставок, (iii) Ви жодним чином не
скористалися, не обрали опцію "купити зараз", а також не повідомили представника
компанії, що Ви бажаєте скористатися варіантом «купити зараз» у зв'язку з будь-яким
транспортним засобом на Сайті, (iv) Ви не зробили пропозицію про придбання
транспортного засобу на Сайті, (v) Ви спеціально просили повернути депозит шляхом
письмового запиту на адресу o.bryhadyr@westautohub.com, (vi) запит на повернення
був підтверджений як дійсний через westautohub.ua та (vii) Ваш обліковий запис
правильно зареєстрований без будь-яких непогашених зборів та/або оплат. Як тільки
вищевказане буде виконано, ваш депозит буде повернуто протягом 3-5робочих днів.
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10. ДОСТАВКА
Якщо Покупець просить Westautohub.ua організувати доставку від свого імені,
Westautohub.ua буде працювати з Покупцем для організації доставки. Покупець несе
відповідальність за будь-які витрати на доставку, пов'язані з транспортним засобом, і
платитиме Westautohub.ua безпосередньо за транспортні витрати або оплатить
доставку

безпосередньо,

як

радить

Westautohub.ua.

Покупець

також

несе

відповідальність за всю документацію та все, що пов'язане з нею, що вимагається у
зв'язку з доставкою автомобіля.

11. ВІДМОВА
ЗБИТКІВ
11.1

ВІД

ГАРАНТІЙ

І

Ви використовуєте цей Сайт на свій страх і ризик. Цей Сайт може включати

неточності або помилки, які можуть вплинути на якість матеріалів і/або послуг на Сайті
(включаючи, без обмежень, інформацію про транспортні засоби, що продаються на
Сайті). Продукти не були незалежно перевірені або аутентифіковані повністю або
частково через Westautohub.ua. Перед купівлею транспортних засобів та/або супутніх
послуг, про які ви читали на Westautohub.ua, ви повинні підтвердити будь-яку
інформацію, яка важлива для вашого рішення про покупку (включаючи, без обмежень,
стан автомобіля і ціну). Westautohub.ua не гарантує точності або своєчасності описів
і/або фотографій товарів, які ви купуєте на нашому Сайті. Цим ви звільняєте
Westautohub.ua від будь-якої відповідальності за будь-які помилки або пропуски в описі
та/або фотографіях, надані Westautohub.ua, афілійованими дилерами або третіми
особами.
11.2

ПОКУПЕЦЬ

ПОГОДЖУЄТЬСЯ,

ЩО

В

МЕЖАХ,

ДОЗВОЛЕНИХ

ЧИННИМ

ЗАКОНОДАВСТВОМ, НІ WESTAUTOHUB.UA, НІ ЙОГО АФІЛІЙОВАНІ ДИЛЕРИ НЕ
ПОВИННІ НІ ЗА ЯКИХ ОБСТАВИН НЕСТИ ЖОДНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД
ПОКУПЦЕМ АБО БУДЬ-ЯКОЮ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ (СПІЛЬНО, ОКРЕМО АБО
ІНДИВІДУАЛЬНО) ЗА БУДЬ-ЯКІ ЗБИТКИ АБО ЗБИТКИ БУДЬ-ЯКОГО ВИДУ (ВІДОМІ
АБО НЕВІДОМІ, ПЕРЕДБАЧЕНІ АБО НЕПЕРЕДБАЧЕНІ, ПРЯМІ АБО НЕПРЯМІ), ЩО
ВИНИКАЮТЬ АБО ПОВ'ЯЗАНІ З БУДЬ-ЯКИМ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ, ПЕРЕДБАЧЕНИМ У
ЦІЙ УГОДІ.
11.3

ПОКУПЕЦЬ

ПОГОДЖУЄТЬСЯ,

ЩО

У

МЕЖАХ,

ДОЗВОЛЕНИХ

ЧИННИМ
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ЗАКОНОДАВСТВОМ, WESTAUTOHUB.UA НІ ЗА ЯКИХ ОБСТАВИН НЕ НЕСЕ ЖОДНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ПОКУПЦЕМ АБО БУДЬ-ЯКОЮ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ
(СПІЛЬНО, ОКРЕМО АБО ІНДИВІДУАЛЬНО) ЗА БУДЬ-ЯКІ (А) НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ,
СПЕЦІАЛЬНІ ВТРАТИ, (Б) ВТРАТУ ВИКОРИСТАННЯ, ДАНИХ, МОЖЛИВОСТЕЙ,
ДОБРОЗИЧЛИВОСТІ, РЕПУТАЦІЇ, ПРИБУТКУ АБО ДОХОДУ, АБО (В) ВТРАТ АБО
ВИТРАТ (ВКЛЮЧАЮЧИ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ АДВОКАТСЬКІ ЗБОРИ) ЗА БУДЬ-ЯКУ
ПРЕТЕНЗІЮ (ЯК ВИЗНАЧЕНО В РОЗДІЛІ 20 НИЖЧЕ), ЩО НЕ Є ПОМИЛКОВИМИ
АБО НАВМИСНО НЕПРАВИЛЬНИМИ.
11.4

ЦЕЙ САЙТ НАДАНО ВАМ НА ОСНОВІ «ЗІ ВСІМА ДЕФЕКТАМИ, ЯКЩО Є», БЕЗ

БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ. WESTAUTOHUB.UA ТА ЇЇ ФІЛІЇ, ДЛЯ СЕБЕ ТА БУДЬ-ЯКОЇ
ТРЕТЬОЇ СТОРОНИ, ЩО НАДАЮТЬ МАТЕРІАЛИ, ПОСЛУГИ АБО ВМІСТ НА ЦЕЙ
ВЕБ-САЙТ, НЕ РОБЛЯТЬ ЖОДНИХ ЗАЯВ АБО ГАРАНТІЙ У ЗВ'ЯЗКУ З САЙТОМ,
ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ ЛИШЕ ЯКІСТЮ, ПРИДАТНІСТЮ, ПРАВДОЮ,
ТОЧНІСТЮ АБО ПОВНОТОЮ БУДЬ-ЯКОГО МАТЕРІАЛУ, ІНФОРМАЦІЇ, ПРОДУКТУ
АБО ПОСЛУГИ, ЩО МІСТЯТЬСЯ НА САЙТІ. ВСІ УМОВИ, ЗАЯВИ ТА ГАРАНТІЇ, БУДЬ
ТО

ВИРАЗНІ,

НЕЯВНІ,

ЗАКОНОДАВЧІ

АБО

ІНШІ,

ВКЛЮЧАЮЧИ,

АЛЕ

НЕ

ОБМЕЖУЮЧИСЬ БУДЬ-ЯКИМИ ГАРАНТІЯМИ ТОВАРНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ
ПЕВНОЇ МЕТИ, ЦИМ ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ. WESTAUTOHUB.UA ТА ЇЇ ФІЛІЇ НЕ НЕСУТЬ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ВАМИ АБО БУДЬ-ЯКОЮ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ ЗА
БУДЬ-ЯКІ ЗБИТКИ БУДЬ-ЯКОГО РОДУ, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИ,
ПРЯМІ,

НЕПРЯМІ,

ВИПАДКОВІ,

ПОСЛІДОВНІ

АБО

КАРАЛЬНІ

ЗБИТКИ,

ЩО

ВИНИКАЮТЬ АБО ПОВ'ЯЗАНІ З САЙТОМ, ВКЛЮЧАЮЧИ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ,
ВАШИМ

ВИКОРИСТАННЯМ

ЦЬОГО

САЙТУ

АБО

ВАШОЮ

НЕЗДАТНІСТЮ

КОРИСТУВАТИСЯ САЙТОМ, НАВІТЬ ЯКЩО WESTAUTOHUB.UA І ЙОГО ФІЛІЇ РАНІШЕ
БУЛИ ПОВІДОМЛЕНІ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ.
11.5

НЕЗАЛЕЖНО ВІД ПОПЕРЕДНІХ ПУНКТІВ, ПОКУПЕЦЬ ПОГОДЖУЄТЬСЯ З ТИМ,

ЩО

У

МЕЖАХ,

ДОЗВОЛЕНИХ

ЧИННИМ

ЗАКОНОДАВСТВОМ,

ЯКЩО

WESTAUTOHUB.UA ВИЗНАЄТЬСЯ ВІДПОВІДАЛЬНИМ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЕТЕНЗІЇ, ТО
ЗАГАЛЬНА

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

WESTAUTOHUB.UA

ПЕРЕД

ПОКУПЦЕМ

АБО

БУДЬ-ЯКОЮ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ (СПІЛЬНО, ОКРЕМО АБО ІНДИВІДУАЛЬНО) НЕ
ПОВИННА

ПЕРЕВИЩУВАТИ

СУМУ

БУДЬ-ЯКИХ

ЗБОРІВ

(ВКЛЮЧАЮЧИ,

БЕЗ

ОБМЕЖЕНЬ, ЗБОРИ ЗА ТРАНЗАКЦІЮ, ПЛАТУ ЗА ПРОСТРОЧЕНІ ПЛАТЕЖІ, ПЛАТУ
ЗА РЕЄСТРАЦІЮ, ПЛАТУ ЗА ЗБЕРІГАННЯ ТА ІНШІ ЗБОРИ, АЛЕ НЕ ВКЛЮЧАЮЧИ
ЗБОРИ АУКЦІОННОГО РОЗРАХУНКОВОГО ДОМУ, КУПІВЕЛЬНУ ЦІНУ БУДЬ-ЯКОГО
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ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ АБО ІНШІ ЗБОРИ БУДЬ-ЯКОЇ ТРЕТЬОЇ СТОРОНИ), ЩО
СПЛАЧУЄТЬСЯ ПОКУПЦЕМ ДЛЯ WESTAUTOHUB.UA, ПОВ'ЯЗАНОЇ З ОПЕРАЦІЄЮ
АБО ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ, ЩО ПОРОДЖУЄ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. ЯКЩО ТАКІ
ПЛАТЕЖІ НЕ БУЛИ СПЛАЧЕНІ ПОКУПЦЕМ ДЛЯ WESTAUTOHUB.UA, ЗАГАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ WESTAUTOHUB.UA ПЕРЕД ПОКУПЦЕМ АБО БУДЬ-ЯКОЮ
ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ (СПІЛЬНО, ОКРЕМО АБО ІНДИВІДУАЛЬНО) ДЛЯ БУДЬ-ЯКОЇ
ПРЕТЕНЗІЇ (ЯК ВИЗНАЧЕНО В РОЗДІЛІ 20 НИЖЧЕ) НЕ ПОВИННА ПЕРЕВИЩУВАТИ $
500 ДОЛ.
11.6

ПАМ'ЯТАТИ: Westautohub.ua є лише маркетинговою службою, яка не може

гарантувати,

перевіряти,

обстежувати

та/або

надавати

гарантії на будь-які

транспортні засоби, а також інформацію про продукти та/або послуги, які розміщені
на Сайті третіми особами або філіями компанії Westautohub.ua.

12. НЕТОЧНОСТІ АБО ПОМИЛКИ
12.1

Описи, малюнки та інші зображення продуктів на цьому сайті можуть містити

неточності та/або помилки (включаючи, без обмежень, статус назви автомобіля,
загальний

стан

транспортного

засобу,

пробіг

і

все

інше

пов'язані з ним).

Westautohub.ua та його філії не роблять (або намагаються робити) будь-яку гарантію
або подання щодо точності або повноти такої інформації. Перед тим, як торгувати
та/або купувати будь-який автомобіль на цьому сайті, Ви повинні з'ясувати,
підтвердити, дослідити, перевірити та/або обстежити транспортні засоби та будь-яку
інформацію про тип, назву, стан, пошкодження, пробіг, стан, історію транспортних
засобів.
12.2

Ви визнаєте, що ціни та доступність продуктів, описи яких надані на цьому Сайті,

можуть бути змінені без попереднього повідомлення Вам у будь-який час на власний
розсуд наших дочірніх дилерів, Westautohub.ua та її філій.
12.3

Дилери та аукціонні клірингові палати, пов'язані з Westautohub.ua мають право

відхилити або скасувати будь-які пропозиції, розміщені для продуктів, перерахованих
на цьому веб-сайті. Дилери, пов'язані з Westautohub.ua, мають право відмовитися
або скасувати будь-які такі пропозиції, незалежно від того, чи була прийнята
пропозиція і чи ви надали необхідний депозит. Якщо ви сплатили необхідний депозит
і ваша пропозиція була відхилена або скасована, ваш депозит буде повернутий
своєчасно.
Страница 10из 15

13. РИЗИК ВТРАТИ
13.1 Покупець бере на себе повну відповідальність і бере на себе всі ризики збитків
для всіх транспортних засобів, придбаних з моменту, коли дочірній дилер
Westautohub.ua приймає пропозицію Покупця. Від і після прийняття пропозиції
покупця

(для

транспортних

засобів,

розташованих

на

будь-якому

з

наших

афілійованих сховищ) Покупець визнає, що це сховище діє як захисник транспортного
засобу Покупця до тих пір, поки транспортний засіб не буде видано з цих приміщень.
13.2

Покупець погоджується з тим, що відповідно до умов застави:

13.1.1 Westautohub.ua, його дилерські компанії (включаючи, без обмежень, дилера, який
придбав транспортний засіб від імені покупця), аукціонна розрахункова палата і сам
склад не несуть відповідальності за будь-які пошкодження або втрату автомобіля або
їх частини з будь-якої причини (включаючи, без обмежень, внаслідок експлуатаційних
процедур у будь-якому з цих об'єктів, від актів крадіжки або вандалізму, або
форс-мажору або з будь-якої іншої причини); і
13.1.2 Westautohub.ua, його дилерські компанії, аукціонна клірингова палата або склад не
несуть відповідальності за будь-які претензії на шкоду, заподіяну після того, як
автомобіль вийшов з приміщення для зберігання.

14. ПИТАННЯ ІМПОРТУ/ЕКСПОРТУ
Покупець несе відповідальність за дотримання митних процедур імпорту та/або
експорту, що застосовуються до іноземних транспортних засобів. Може знадобитися
митна інспекція, мита на імпорт, експортні збори та доказ відповідності викидів.

15. СТАН АВТОМОБІЛЯ ТА ІСТОРІЯ
ВІДМОВА
ВІД
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
15.1

ВСІ АВТОМОБІЛІ ПРОДАЮТЬСЯ "ЯК Є, ЗІ ВСІМА ДЕФЕКТАМИ, ЯКЩО Є".

15.2 Всі автомобілі, що продаються через Westautohub.ua продаються "ЯК Є, ЗІ
ВСІМА ДЕФЕКТАМИ, ЯКЩО Є", БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ, ЯВНИХ ЧИ НЕЯВНИХ,
ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ БУДЬ-ЯКОЮ ГАРАНТІЄЮ ПРИДАТНОСТІ
ДЛЯ КОНКРЕТНОЇ МЕТИ АБО ТОВАРНОЇ ПРИДАТНОСТІ.
15.3 Westautohub.ua та її афілійовані дилери чітко відкидають точність або повноту
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будь-якої інформації, наданої покупцям щодо транспортних засобів, незалежно від
того, чи надана вона в письмовій, усній або цифровій формі («Інформація про
транспортний засіб»). Інформація про транспортний засіб, що надається
компанією Westautohub.ua та її дочірніми дилерами, призначена лише для
зручності. Покупці не повинні покладатися на інформацію про транспортний засіб у
вирішенні питання про те, чи потрібно робити ставку на транспортний засіб,
пропонований для продажу через Westautohub.ua. Інформація про транспортний
засіб включає, але не обмежується таким: рік, марка, модель, стан, фактична
вартість автомобіля (або готівкова), сума пошкодження, тип пошкодження,
керованість,

аксесуари,

пробіг,

дані

одометра,

ідентифікаційний

номер

транспортного засобу (“VIN”), назва , історія ремонту, довідка про власників та
загальна історія втрат.
15.4

Компанія не гарантує або не заявляє, що продані автомобілі можуть бути

юридично зареєстровані в будь-якій державі або країні або експортовані в іншу
країну. Ви приймаєте будь-які та всі ризики, пов'язані з відмінностями у
державному документі з продажу та законах про реєстрацію, і можливість того, що
вони можуть негативно позначитися на товарності транспортних засобів,
придбаних у Westautohub.ua.
15.5

Без шкоди для пункту 12, зображення транспортних засобів, що надаються

компанією,

не

призначені

для

вичерпного

відображення

поточного стану

транспортного засобу.
15.6

Загальні положення щодо місця пошкодження транспортного засобу не

призначені для включення або вичерпного пошкодження транспортного засобу.
Автомобіль може мати більше пошкоджень, які не відображаються в секції
пошкодження, а також на знімках. Покупець несе виключну відповідальність за
встановлення, підтвердження, дослідження, перевірку та/або дослідження стану
транспортного засобу та будь-якої інформації, пов'язаної з нею, до того як
торгувати та/або купувати транспортний засіб.
15.7

Westautohub.ua та її дилери, які є дочірніми компаніями, прямо відмовляються

від будь-яких заяв та гарантій щодо транспортних засобів, проданих через веб-сайт
Westautohub.ua. Westautohub.ua та його афілійовані дилери не гарантують
наявність ключів для будь-якого транспортного засобу, що продається через
Westautohub.ua та його афілійованих дилерів, незалежно від того, чи присутні ключі
в онлайн-зображеннях транспортних засобів, або були присутні в автомобілі до
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моменту покупки. Деякі юрисдикції дозволяють продавати транспортні засоби з
відсутніми пластинами VIN, і в результаті Westautohub.ua і його афілійовані дилери
не гарантують, що транспортні засоби обладнані будь-якими або усіма пластинами
VIN. Westautohub.ua та її дилери не гарантують, що транспортні засоби
відповідають або можуть бути змінені відповідно до місцевих вимог щодо викидів
та/або безпеки. Покупець несе виключну відповідальність за встановлення,
підтвердження, дослідження, перевірку та/або обстеження транспортних засобів та
будь-якої інформації про тип, назву, стан, пошкодження, пробіг, стан, історію
транспортних засобів до проведення торгів та/або придбання автомобіля.

16. ЗАГАЛЬНЕ
КВАЛІФІКАЦІЯ
ФІНАНСУВАННЯ
16.1

ПОПЕРЕДНЯ
ДЛЯ

Ви визнаєте і погоджуєтесь з тим, що будь-яка заявка на попереднє схвалення

чи попередню кваліфікацію на нашому сайті, призначена виключно для того, щоб
повідомити вам, що ви були попередньо схвалені або попередньо кваліфіковані
для отримання кредиту, а не для пропозиції про надання будь-яких коштів. Ні за
яких обставин ви не повинні інтерпретувати попередню кваліфікацію або
попереднє

схвалення

як

надання

вам

від

westautohub.ua

кредиту

або

фінансування. Всі пропозиції щодо фінансування та/або кредити підлягають
схваленню відповідною фінансовою установою, яка розглядає вашу заявку на
фінансування та/або кредит.
16.2

Ви розумієте і погоджуєтеся з тим, що програми, тарифи, положення та умови на

нашому сайті можуть бути змінені і можуть закінчитися без попереднього
повідомлення.
16.3

Заповнюючи і відправляючи заявку на нашому сайті, ви підтверджуєте і

погоджуєтеся з тим, що не подаєте заявку на кредит та/або фінансування. Ви
також визнаєте та погоджуєтеся з тим, що заповнення та/або подання заявки не
означає, що Вам буде наданий кредит на транспортний засіб (або його
пропозицію).
16.4

Ви розумієте та погоджуєтеся, що кредит на транспортний засіб та/або

пропозицію про кредит на транспортний засіб - це рішення фінансової установи,
що надає кредит, а не рішення, прийняте westautohub.ua. Компанія не створює, не
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фінансує і не виплачує жодного з запропонованих кредитів.

17. ЗАКОНИ
ПРО
РЕЄСТРАЦІЮ
ВІДМОВИ
ВІД
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Westautohub.ua та його афілійовані дилери не гарантують, що будь-який проданий
транспортний засіб може бути юридично зареєстрований у будь-якій державі або
країні, а Покупець приймає всі ризики, пов'язані з відмінностями у законодавстві про
право та реєстрацію транспортних засобів між державами, провінціями та країнами,
що може негативно вплинути на товарність транспортних засобів, придбаних через
веб-сайт Westautohub.ua.

18. ПЕРЕГЛЯД
ВИКОРИСТАННЯ

УМОВ

Westautohub.ua може переглядати ці умови в будь-який час без попереднього
повідомлення шляхом оновлення цієї публікації. Ви несете відповідальність за
періодичну перевірку умов щодо змін. Ваше продовження використання Сайту після
внесення таких змін стає Вашим прийняттям таких переглянутих Умов.

19. ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО І ВИБІР
СУДУ
Будь-які дії, пов'язані з цими Умовами, регулюються законодавством України,
незалежно від вибору чи колізійних норм будь-якої юрисдикції. Ви погоджуєтеся
підкорятися юрисдикції судів, розташованих в Україні, для вирішення всіх спорів, що
виникають або пов'язані з цими Умовами та/або Вашим використанням Сайту. Ви,
Клієнт, цим погоджуєтеся, що будь-який судовий процес, пов'язаний з Westautohub.ua
та/або його філіями, розглядатиметься тільки в українських судах відповідно до
законів України.

20. НЕСАНКЦІОНОВАНІ ДІЇ
20.1

Матеріали та несанкціоноване використання будь-яких матеріалів, що містяться

на цьому Сайті, можуть порушувати закони про авторські права, закони про торгові
марки, закони про конфіденційність та публічність, певні закони та положення про
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зв'язок та інші застосовні закони та правила. Ви самі відповідальні за свої дії або дії
будь-якої особи, що використовує ваше ім'я користувача та/або пароль. Таким
чином, Ви зобов'язані відшкодувати та утримати WESTAUTOHUB.UA І ЇЇ ФІЛІЇ, а
також їх службовців, директорів, співробітників, філії, агентів, ліцензіарів та ділових
партнерів від будь-яких витрат, збитків, зобов'язань та витрат (включаючи
адвокатів) зборів, понесених у зв'язку з, виникненням або з метою уникнення
будь-яких претензій або вимог від третьої сторони, якщо Ваше використання Сайту
або

використання

Сайту

будь-якою

особою,

що

використовує

Ваше ім'я

користувача та/або пароль, порушує будь-яке застосовне законодавство або
положення, або права будь-якої третьої сторони.
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