САЙТТА АҚПАРАТ АШЫҚ ОФЕРТА ЕМЕС
Сіздің назарыңызды осы интернет-сайт тек қана ақпараттық сипатқа ие және
ешқандай жағдайда Ресей Федерациясы Азаматтық Кодексінің 437-бабының 2тармағы ережелерімен айқындалатын жария оферта болып табылмайтындығына
аударамыз.
Көрсетілген өнімнің бар-жоғы және құны туралы толық ақпарат алу үшін арнайы
байланыс
электрондық
пошта
мекен-жайы almaz@zaosiit.kz арқылы
хабарласыңыз.
1. Сайтта ұсынылған өнімнің техникалық сипаттамаларына, болуына, құнына
қатысты барлық ақпарат ақпараттық сипатқа ие және ешқандай жағдайда РФ
Азаматтық Кодексінің 437(2) бабының ережелерімен анықталатын жария оферта
болып табылмайды.
2. "Тапсырыс беру" батырмасын басу, сондай-ақ сол немесе басқа да нысандарды
кейіннен толтыру сайт иелеріне ешқандай міндеттеме қоймайды.
3. Сайтта толтырылған өтінім нысанының көшірмесін қамтитын e-mail арқылы
жіберілген хабарлама тұтынушының хабарламасына жауап немесе сайт иелері
тарапынан тапсырысты растау болып табылмайды.
4. Сайтта орналастырылған барлық материалдар сайт иелерінің меншігі немесе
сайт иелерінің материалдарды орналастыру туралы келісімі бар ұйымдардың
меншігі болып табылады. Кез келген ақпаратты көшіру қылмыстық қудалауға әкелуі
мүмкін.
5. Сайтта тіркеле отырып немесе қандай да бір тәсілмен өзіңіздің жеке
ақпаратыңызды қалдыра отырып, сіз компания қызметкерлеріне Сіздің жеке
ақпаратыңызды өңдеу құқығын табыстайсыз.
6. Талдамалық мақсаттар үшін сайтта статистика жүйесі жұмыс істейді, ол сайтқа
кірген беттер, толтырылған нысандар және т.б. туралы ақпаратты жинайды.
Компания қызметкерлері осы ақпаратқа қол жеткізе алады

ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит
исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является
публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 п.2 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанной
продукции, пожалуйста, обращайтесь с помощью специальной формы связи или
по телефону в Москве + 7 (495) 780-64-11.
1. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических
характеристик, наличия, стоимости продукции, носит информационный характер и
ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой
положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
2. Нажатие на кнопку «заказать», а также последующее заполнение тех или иных
форм, не накладывает на владельцев сайта никаких обязательств.
3. Присланное по e-mail сообщение, содержащее копию заполненной формы
заявки на сайте, не является ответом на сообщение потребителя или
подтверждением заказа со стороны владельцев сайта.
4. Все материалы, размещенные на сайте являются собственностью владельцев
сайта, либо собственностью организаций, с которыми у владельцев сайта есть
соглашение о размещении материалов. Копирование любой информации может
повлечь за собой уголовное преследование.
5. Регистрируясь на сайте или оставляя тем или иным способом свою
персональную информацию, Вы делегируете право сотрудникам компании
обрабатывать Вашу персональную информацию.
6. Для аналитических целей на сайте работает система статистики, которая
собирает информацию о посещенных страницах сайта, заполненных формах и тд.
Сотрудники компании имеют доступ к этой информации

