Правила та умови використання сайту та юридична інформація
Будь ласка, уважно прочитайте ці правила та умови використання та цю юридичну
інформацію (далі - "Умови використання") перед використанням цього веб -сайту
1. Загальні положення
Власником цього веб-сайту www.skyup.aero (далі - Веб-сайт)
є ТОВ
«Авіакомпанія СКАЙАП», юридична особа, створена за законодавством України,
місцезнаходження: 02121, м. Київ, Харківське шосе, 201/203-2а.
Використовуючи веб-сайт SkyUp Airlines www.skyup.aero і інші пов'язані
мобільні додатки, сервіси і інструменти, ви погоджуєтеся із цими Умовами
використання, Політикою конфіденційності SkyUp Airlines та Політикою стосовно
файлів cookie (cookie policy) без жодних застережень.
Згода вважається наданою при доступі та використанні Веб-сайту. Щодо
використання окремих послуг, ТОВ «Авіакомпанія СКАЙАП» може попросити
Користувачів знову надати свою згоду, натиснувши на відповідне поле підтвердження
та/або погодившись на додаткові Загальні положення та умови договору.
У разі Вашої незгоди із цими Умовами використання Ви погоджуєтеся не
використовувати даний Веб-сайт і його вміст.
2. Призначення веб -сайту
Інформація на Веб -сайті зібрана виключно з метою надання інформації про ТОВ
«Авіакомпанія СКАЙАП» та партнерів та пропоновані послуги, а також надання
Користувачам можливості замовляти, купувати або бронювати пропоновані послуги та
товари (далі - "Операції" ").
Ці Умови використання поширюються на будь -яке використання та на всі
Операції, що здійснюються Користувачами зараз або в майбутньому через Веб -сайт.
Якщо Користувачі здійснюють Операції з третіми сторонами через Веб -сайт,
вважається, що між Користувачем та третьою стороною встановлена пряма угода.
3. Дозволене використання
Право користування обмежується Користувачами, які мають доступ до самого веб
-сайту, переглядають його та здійснюють Операції.
Забороняється використовувати цей Веб-сайт і інші пов'язані мобільні додатки,
сервіси і інструменти з будь-якою метою, окрім особистої, некомерційної мети.
Користувачі не можуть включати посилання на Веб -сайт до інших веб -сайтів без
попередньої письмової згоди ТОВ «Авіакомпанія СКАЙАП».
4. Збереження всіх прав для забезпечення дозволеного використання та/або
запобігання несанкціонованому використанню
ТОВ «Авіакомпанія СКАЙАП» залишає за собою абсолютне право вживати всіх
заходів, які компанія вважає необхідними проти всіх сторін і без попередження, з метою
збереження своїх прав і запобігання несанкціонованому використанню, включно з
використанням технології блокування (яка може включати проведення
автоматизованого пошуку веб сайтів таких сторін, аналіз екранних даних, що призводить
до того, що такі сторони переглядають цей веб сайт, порушуючи умови користування

веб сайтами таких сторін або будь-які подібні або пов'язані з цим дії) та/або розпочинати
судові процеси.
5. Інтелектуальна власність
Уся інформація, як-то текст, зображення, відео, програмне забезпечення,
продукти, послуги та інша інформація, що міститься або представлена на Веб -сайті є
об'єктом авторського права, прав торговельної марки, прав на базу даних та (або) інших
прав інтелектуальної власності, та відповідно не може бути змінена, скопійована,
представлена, ліцензована, опублікована, завантажена, надіслана або використана будь
-яким іншим чином без попередньої письмової згоди ТОВ «Авіакомпанія СКАЙАП»
або відповідного власника.
Користувач має право використовувати Веб-сайт для власного особистого
користування, дотримуючись усіх авторських прав та інших прав власності.
6. Бронювання
ТОВ «Авіакомпанія СКАЙАП»
робить систему бронювання веб-сайту
доступною виключно для того, щоб дозволити Користувачам перевіряти наявність
товарів чи послуг, пов'язаних з авіаперевезеннями, та виконувати Операції з ТОВ
«Авіакомпанія СКАЙАП» та сторонніми постачальниками.
Для того, щоб користуватися окремими послугами та виконувати Операції,
Користувач також повинен прийняти не лише ці Умови використання, а й договірні
умови, які застосовуються у кожному конкретному випадку.
7. Ексклюзивний агент з продажу
AЛІМПІКА АВІЕЙШЕН ЛТД (ALIMPIKA AVIATION LTD) є єдиним
ексклюзивним агентом, уповноваженим продавати квитки на рейси ТОВ «Авіакомпанія
Скайап» окремо або разом з іншими послугами на території Європейського Союзу, (далі
- «Територія»).
AЛІМПІКА АВІЕЙШЕН ЛТД (ALIMPIKA AVIATION LTD) (далі – Агент),
юридична особа за законодавством Кіпру та зареєстрована за адресою Ilektras, 19 Office
102, Kokkinotrimithia, 2660, Нікосія, Кіпр. Право Агента встановлено на підставі
Агентської угоди з продажу, укладеної між ТОВ «Авіакомпанія Скайап» та Агентом.
Агент надає послуги за допомогою системи бронювання через Веб-сайт стосовно
пасажирських перевезень на регулярних рейсах, додаткові послуги для пасажирів на
території (далі-«Послуги для пасажирів») та несе повну юридичну відповідальність за
виконання своїх зобов’язань щодо бронювання та продажу Послуг для пасажирів на
Території. Агент несе відповідальність за перевірку дійсності платіжної картки
Користувача та перерахування коштів ТОВ «Авіакомпанія СКАЙАП»
за всі
авторизовані Операції.
8. Відповідальність
Користувач несе відповідальність за всі витрати, збори, податки та претензії, що
виникли внаслідок його/її використання Веб -сайту. Дані доступу, надані Користувачу
для його/її облікового запису, призначені для його/її особистого використання і повинні
розглядатися як конфіденційні. Усі Операції, здійснені через обліковий запис профілю,
мають бути віднесені до власника відповідного облікового запису профілю та є
обов’язковими для останнього.
Користувач несе відповідальність за пряму та непряму шкоду, а також за
послідовну шкоду, спричинену необережністю чи умислом.

Інформація, програмне забезпечення, продукти та послуги, опубліковані на Веб сайті, можуть містити несуттєві неточності або орфографічні помилки.
ТОВ «Авіакомпанія СКАЙАП» виключає, наскільки це допустимо чинним
законодавством України, будь -яку відповідальність за пряму чи непряму шкоду, а також
послідовну шкоду, спричинену використанням цього Веб-сайту.
9. Посилання
Веб -сайт може містити посилання на інші веб -сайти, якими не керує ТОВ
«Авіакомпанія СКАЙАП». ТОВ «Авіакомпанія СКАЙАП» не несе відповідальності за
зміст цих веб -сайтів і не несе відповідальності за шкоду, спричинену змістом цих веб сайтів.
10. Застосовне законодавство та юрисдикція
На власний розсуд ТОВ «Авіакомпанія СКАЙАП» може ініціювати судовий
розгляд проти будь-якої сторони, яка порушує ці Умови використання, на свій вибір в
Україні, або в місці порушення, або в місці постійного проживання такої сторони, і якщо
сторін більше, у місці постійного проживання будь-якої з таких сторін.
11. Поправки
ТОВ «Авіакомпанія СКАЙАП» залишає за собою право в будь -який час змінити
ці Умови використання, а також усі документи, інформацію та пропозиції, розміщені на
Веб -сайті. Якщо вносяться зміни, вони застосовуються з дати публікації на Веб -сайті.
Подальше використання Веб -сайту після таких поправок вважатиметься згодою на зміну
з боку Користувача.

