
Умови використання Q 1.6 

 
ПРИМІТКА: Цей термін використання застосовується лише для користувачів 

програми Q1.6 App. 
ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: уважно прочитайте Умови використання, перш ніж 
використовувати Додаток (надалі — «Додаток»). 
Щоб використовувати цей Продукт, спершу ви повинні прийняти Умови використання. 
Продукти можна використовувати лише після того, як ви приймете Умови використання. Ви 
можете прийняти Умови використання, поставивши прапорець у полі «Приймаю». 

  
У цих Умовах використання (надалі — «Договір») визначено умови, згідно з якими 
користувачі (надалі — «Користувачі» або «ви») можуть використовувати Додаток (надалі — 
«Додаток»). 
  
Компанія Q1.6 bv, зареєстрована в Перехресній зведеній базі даних підприємств Бельгії за 
номером 0567.741.889, юридична адреса: Franklin Rooseveltplaats 12 bus 14, 2060 Antwerp, 
або будь-яка з її дочірніх компаній (надалі разом — «Q1.6» або «ми») використовує 
Продукт (надалі — «Продукт») та управляє ним. Якщо в Вас виникнуть запитання щодо 
Продукту чи цього Договору, надсилайте їх на адресу електронної пошти: info@q16.ai. 
  

 
1. Опис Додатка 
Q1.6 — це додаток для смартфонів (надалі — «Q1.6»), що містить мобільну платформу 
для обміну повідомленнями, на якій Користувачі можуть відповідати на запитання в 
питальниках (надалі — «Додаток»). Додаток порекомендує вам наш Клієнт. 
  
У Додатку ви зможете за допомогою смартфона відповідати на запитання, які вибере наш 
Клієнт. Клієнт автоматично отримуватиме Результати (надалі — «Результати») через 
Платформу в режимі реального часу. 
Зверніть увагу, що ви не зобов’язані інсталювати Додаток, а ваша відмова це робити 
жодним чином не вплине на ваші стосунки з нашим Клієнтом або Третьою особою, 
яка уклала договір з Клієнтом, або на якість послуг, які вони надають вам. Окрім 
того, Q1.6 звертає вашу увагу, що наш Клієнт або Третя особа не аналізують та не 
перевіряють Результати на Панелі інструментів у режимі реального часу. Якщо вам 
потрібна невідкладна допомога, негайно зверніться до нашого Клієнта або іншої 
відповідної особи. 
 
Зверніть увагу, що Q1.6 жодним чином не впливає на стосунки між вами та нашим 
Клієнтом або Третьою особою та не несе за них відповідальність.  

 
2. Визначення 
  
Веб-сайт — це веб-сайт Q1.6, доступний за посиланням: www.q16.ai; 
 
Дата надання послуг — це дата реєстрації вашого Облікового запису; 
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Клієнт — це наш клієнт, особа або установа, через яку ви отримали наш 
Продукт; 
 
«Контент користувача» має значення, визначене у Статті 6; 
 
Обліковий запис — це ваш обліковий запис, створений у процесі реєстрації в Додатку; 
  
Оплата — сума, яку повинні сплатити Q1.6 Клієнт або Третя особа за використання 
Додатка Користувачем; 
 
Панель інструментів — це веб-панель інструментів, доступ до якої отримують наш Клієнт 
або Третя особа, яка уклала з ним договір, щоб отримувати інформацію про вас, у тому 
числі, поміж іншого, Результати; 
 
Питальник — це Питальник із запитаннями, який склав наш Клієнт; 
 
Платформа — це онлайнова платформа, де Додаток та Панель інструментів об’єднані та 
працюють разом; 
  
Права інтелектуальної власності — будь-які та всі відомі на цей час або в майбутньому (а) 
права, пов’язані з авторськими творами, в тому числі авторські права, права на промислові 
зразки та особисті немайнові права автора; (б) права на товарні знаки або знаки 
обслуговування; (в) права на комерційну таємницю та ноу-хау; (г) патенти, патентні права 
та права на об’єкти промислової власності; (ґ) права на розробку макетів, права на 
розробку, (д) торговельні марки та комерційні найменування, доменні імена, права на бази 
даних, права оренди та будь-які інші права на об’єкти промислової або інтелектуальної 
власності чи аналогічні права (незалежно від того, чи їх зареєстровано); (е) усі реєстрації, 
заявки на реєстрацію, поновлення, продовження терміну дії, розділення, вдосконалення 
або перевидача, пов’язані з будь-якими з цих прав, а також права на подачу заявок на 
будь-який з перелічених вище пунктів, а також їхнє дотримання та реалізацію у будь-якій 
справі в юрисдикції будь-якої країни світу; 
 
Продукти — це Додаток, Платформа та Веб-сайт; 
 
Результати — це ваші відповіді на запитання в Питальнику через Додаток, інстальований 
на смартфоні; 
  
Стаття — це стаття цього Договору; 
  
Термін дії — це Термін дії передплати; 
  
Треті особи — це будь-яка фізична чи юридична особа, яка уклала з Клієнтом договір про 
обробку даних. 
  

   
3. Застосовність 
Поставивши прапорець у цьому полі, ви погоджуєтеся, що використання вами цього 
Продукту регулюється виключно цим Договором. Продукт можна використовувати лише 
після прийняття всіх положень цього Договору. 
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Цей Договір і Політику конфіденційності також можна переглянути, завантажити та 
роздрукувати на нашому Веб-сайті. Якщо в Додатку, на Платформі або Веб-сайті 
використовуються сторонні служби, то можуть застосовуватися умови обслуговування та 
(або) політика конфіденційності третіх осіб. Використовуючи ці сторонні служби, ви 
приймаєте відповідні умови та підтверджуєте, що є єдиною стороною цих умов. Q1.6 не 
несе жодної відповідальності за зміст сторонніх умов або політики конфіденційності третіх 
осіб. 
  
Ми залишаємо за собою право будь-коли та час від часу з причини чи без: 
● вносити поправки до цього Договору; 
● змінювати Продукт (у тому числі, поміж іншого, Додаток), у тому числі тимчасово чи 

назавжди видаляти або зупиняти будь-яку службу чи іншу функцію Продукту (в тому 
числі, поміж іншого, Додатка) без жодних зобов’язань перед Користувачем або 
будь-якими третіми особами; або 

● частково, тимчасово чи назавжди відмовляти вам у використанні Продукту (у тому 
числі, поміж іншого, Додатка) та (або) доступі до нього, або припиняти їх. 

  
Будь-які поправки або зміни набувають чинності відразу після їх внесення в Додаток або 
після повідомлення про їх внесення. Використовуючи Продукт на постійній основі після 
внесення цих змін, ви приймаєте ці зміни. 
  
Цим ви підтверджуєте, що уважно прочитали всі умови Політики конфіденційності та 
приймаєте їх. 
  
Радимо час від часу перечитувати цю сторінку, щоб ознайомлюватися з найновішою 
версією цього Договору. 
  

 
4. Обліковий запис і права на 
використання конфіденційної 
інформації 
Поставивши прапорець у цьому полі, ви приймаєте умови цього Договору, а після 
реєстрації Користувача для отримання Облікового запису явно підтверджуєте, що 
використовуєте Додаток за призначенням, як визначено в цьому Договорі. Обліковий запис 
можна ідентифікувати за анонімним Іменем користувача, яке відображається в меню 
«Налаштування» Додатка. Це Ім’я користувача потрібно вводити під час реалізації прав на 
використання конфіденційної інформації (див. протокол про конфіденційність). Тобто, якщо 
ви видалите Додаток з пристрою, не заархівувавши анонімне Ім’я користувача, Q1.6 не 
зможе обробити ваш запит на видалення та (або) анулювання персональних даних.  
  

 
5. Використання Продукту 
Для використання всіх функцій Додатка потрібне бездротове або мобільне з’єднання на 
мобільному пристрої. Ви повинні самостійно забезпечити бездротове або мобільне 
з’єднання. Переконайтеся, що мобільний пристрій відповідає мінімальним системним 
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вимогам, викладеним на сторінці завантаження. Якщо він їм не відповідає, ми не 
зможемо забезпечити належну роботу Додатка. Q1.6 не несе відповідальності за втрати 
або збитки в результаті недотримання вищезгаданих вимог. 
  
Ви несете відповідальність за дотримання конфіденційності та безпеки даних для входу в 
Обліковий запис, як-от PIN-коду та пароля, а також несете повну відповідальність за 
будь-яку діяльність у вашому Обліковому записі. Ви повинні негайно сповіщати Q1.6 про 
фактичне або ймовірне несанкціоноване використання вашого Облікового запису чи інші 
порушення безпеки. Q1.6 не несе відповідальності за втрати або збитки в результаті 
недотримання вищезгаданих вимог. 
  
Протягом Терміну дії Q1.6 може на власний розсуд оновлювати Додаток. Для уникнення 
сумнівів Q1.6 не зобов'язується оновлювати Продукт. 
  
Якщо Продукт прямо або непрямо надаватиме будь-яку інформацію, яка може вплинути на 
прийняття будь-яких рішень медичного, юридичного, фінансового, особистого або 
комерційного характеру, її не слід кваліфікувати як рекомендації Q1.6, що носять 
медичний, юридичний, фінансовий або інший характер. Завжди звертайтеся по додаткову 
інформацію до фахівців. 

 
6. Обмеження ліцензії 
1. Ліцензія на Q1.6. Впродовж Терміну дії та за умови своєчасної Оплати Q1.6 надає вам 

невиключну, особисту, обмежену ліцензію на використання Додатка та (або) 
Платформи за цим Договором (надалі — «Ліцензія») без права субліцензування та 
передачі. Ви не маєте права використовувати Продукт у комерційних цілях або 
використовувати Продукт чи його компоненти способом, забороненим Q1.6. Ви 
зобов’язуєтеся використовувати Додаток та (або) Платформу в повній відповідності з (i) 
цим Договором; (ii) додатковими інструкціями або політикою Q1.6, у тому числі, поміж 
іншого, тими, які опубліковано в Додатку або на Веб-сайті; (iii) чинним законодавством, 
правилами або положеннями. 

2. Обмеження. Ви погоджуєтеся використовувати Продукт тільки за призначенням, як 
зазначено в цьому Договорі. У рамках чинного законодавства вам заборонено (i) 
надавати, продавати або здавати в оренду Продукт третім особам; (ii) будь-яким чином 
адаптувати, змінювати, перекладати або модифікувати Продукт; (iii) субліцензувати, 
здавати в оренду, позичати, поширювати або іншим чином передавати Продукт третім 
особам; (iv) декомпілювати, розбирати на складові коди, дизасемблювати або іншим 
чином отримувати, визначати чи намагатися отримати або визначити вихідний код (або 
основоположні ідеї, алгоритми, структуру або організацію) Продукту, окрім випадків, 
коли це прямо дозволено чинним законодавством, незважаючи на це обмеження; (v) 
використовувати або копіювати Продукт, окрім випадків, прямо передбачених Статтею 
6; (vi) отримувати несанкціонований доступ до облікових записів інших користувачів або 
інформаційно-технічного обладнання чи структури Q1.6 з метою надання або 
використання Продукту для виконання будь-якої незаконної діяльності або сприяння їй; 
(vii) використовувати Продукт для створення небажаної рекламної розсилки або спаму; 
(viii) видавати себе за будь-яку фізичну або юридичну особу чи іншим чином 
представляти вашу приналежність до фізичної або юридичної особи в поганому світлі; 
(ix) застосовувати будь-які автоматизовані, електронні або ручні процеси для 
отримання, пошуку та збирання інформації з Продукту (в тому числі, поміж іншого 
роботів, пошукових роботів або скриптів); (x) змінювати, видаляти або приховувати 
будь-які повідомлення про авторські права, цифрові водяні знаки, інформацію про 
право власності або інші повідомлення, інтегровані в Продукт; (xi) навмисно 
розповсюджувати будь-які комп’ютерні хробаки, троянські програми, пошкоджені файли 
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або інші елементи, що носять руйнівний або шахрайський характер, або 
використовувати Продукт з метою незаконної, надокучливої, шахрайської діяльності чи 
діяльності, що порушує права або дискредитує інших осіб; або (xii) видаляти або іншим 
чином обходити будь-які технічні або інші запобіжні заходи в Продукті. Окрім випадків, 
прямо викладених у цьому документі, ви не маєте явних або неявних ліцензії чи права 
на Продукт або його частини, у тому числі, поміж іншого, права на отримання вихідного 
коду, даних або інших технічних матеріалів, що стосуються Додатка. 

3. Ліцензія Користувача. Завантажуючи та створюючи Питальник і відповідаючи на 
запитання в ньому або іншим чином надаючи інформацію, дані або зображення через 
Додаток («Контент користувача»), що не звільняє від зобов’язань за положеннями 
нашої Політики конфіденційності, ви надаєте Q1.6 невиключну ліцензію без виплати 
роялті з правом на субліцензування та передачу, що діє по всьому світу, на 
використання, копіювання, зберігання, зміну, передачу та відображення Контенту 
користувача в обсязі, необхідному для надання та забезпечення роботи Додатка та 
(або) Платформи. Q1.6 залишає за собою право, однак не зобов'язується, переглядати 
та видаляти будь-який Контент користувача, який, на її думку, порушує положення 
Договору або є недоречним, порушує права третіх осіб (у тому числі, поміж іншого, 
Права інтелектуальної власності), чинне законодавство чи норми. 

  

 
7. Право власності 
У відносинах між Користувачем і Q1.6 Продукт та всі Права інтелектуальної власності у 
всьому світі, що його стосуються, належать виключно Q1.6 та (або) її ліцензіарам. 
  
Усі права на Продукт, які не надано явно Користувачу за цим Договором, належать Q1.6 та 
її ліцензіарам. Окрім випадків, прямо викладених у цьому документі, Користувач не має 
явної або неявної ліцензії або права на Продукт або його частини, у тому числі права на 
отримання вихідного коду, даних або інших технічних матеріалів, що стосуються Додатка. 
  

 
8. Призупинення 
1. Призупинення через порушення. Якщо Q1.6 стане відомо про будь-яке порушення 

вами цього Договору або інших інструкцій, керівних принципів або політики (у тому 
числі, поміж іншого, Політики конфіденційності), виданих Q1.6, або якщо Q1.6 на 
власний розсуд буде обґрунтовано підозрювати вас у цьому, Q1.6 може призупинити 
або обмежити ваш доступ до Додатка, Платформи та (або) Веб-сайту. Призупинення 
Q1.6 триватиме, доки ви не усунете порушення, яке спричинило призупинення або 
обмеження. 

2. Призупинення через несплату. Якщо Клієнт або третя особа не здійснили Оплату за 
використання Додатка своєчасно, Q1.6 має право автоматично призупинити 
використання Додатка та (або) Платформи.  Призупинення триватиме, доки Клієнт не 
усуне всі порушення. 

  

 
9. Підтримка 
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Якщо вам потрібна технічна підтримка, зв’яжіться з Q1.6 за електронною адресою 
info@q16.ai. 
  
Q1.6 робить усе можливе, щоб якнайшвидше відповідати на запити Користувачів. 
  

 
10. Конфіденційність 
Q1.6 піклується про захист вашої конфіденційності та зобов'язується дотримуватися 
чинного законодавства про захист конфіденційності щодо обробки даних та Політики 
конфіденційності. 
  
Нашу Політику конфіденційності додано до цього Договору у вигляді посилання. Ви даєте 
згоду на збирання, використання й обробку персональних даних відповідно до нашої 
Політики конфіденційності. 
  

 
11. Оплата 
Користувачі Додатка не повинні здійснювати будь-яке зустрічне задоволення на користь 
Q1.6. 
  

 
12. Відповідальність 
1. У максимальному обсязі, дозволеному чинним законодавством, сума відповідальності 

Q1.6, що випливає з Продукту за цим Договором та пов’язаної з ним, що виникає з 
договірних або позадоговірних зобов'язань тощо, не повинна перевищувати 1000 євро 
станом на дату подання позову щодо відповідальності. Жодне положення цього 
Договору не повинно обмежувати або виключати відповідальність Q1.6 за (i) грубу 
недбалість; (ii) умисні дії; (iii) шкоди, навмисно нанесені замінені для травм. 

2. У обсязі, дозволеному чинним законодавством, Q1.6 не несе відповідальності перед 
Користувачем, Клієнтом або Третьою особою за навмисні, непрямі, штрафні, випадкові 
або вторинні збитки будь-якого характеру, в тому числі, поміж іншого, збитки або 
витрати у зв'язку з втратою прибутку, даних, доходів, репутації, виробництва або 
використання, придбання замінних послуг або майнова шкода, що випливають з 
Продукту або пов’язані з ним за цим Договором, у тому числі, поміж іншого, через 
помилки в розрахунку або використання, неправильне використання або неможливість 
використання Продукту, незалежно від причини дії або причин і типів відповідальності, 
що виникають із договірних або позадоговірних зобов'язань тощо, навіть якщо Q1.6 
було повідомлено про ймовірності понесення таких збитків. Обмеження в цій Статті не 
поширюється на зобов'язання Q1.6 відповідно до Статті 14 («Відшкодування збитків»). 

3. Ви погоджуєтеся, що Q1.6 може бути притягнуто до відповідальності згідно з 
положеннями цієї Статті тільки в тому обсязі, в якому збитки, які ви понесли, пов’язані 
безпосередньо з Q1.6. Для уникнення сумнівів Q1.6 не несе відповідальності за позови 
в результаті (i) несанкціонованого використання вами Продукту, (ii) зміни Продукту (або 
його частини) вами або третьою особою, (iii) вашої неможливості використовувати 
доступну найновішу версію Додатка або інтегрувати або інсталювати будь-які зміни до 
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Додатка, надані Q1.6, або (iv) використання вами Продукту в поєднанні зі сторонніми 
товарами або послугами. Винятки та обмеження відповідальності відповідно до цієї 
Статті стосуються філій та субпідрядників Q1.6 відповідно до цього Договору в тому ж 
обсязі, що й Q1.6. 

  

 
13. Гарантії та відмови від 
відповідальності 
1. З боку Q1.6. ОКРІМ ВИПАДКІВ, ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНИХ У СТАТТІ 13, ТА В 

МАКСИМАЛЬНОМУ ОБСЯЗІ, ДОЗВОЛЕНОМУ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, 
ПРОДУКТ І РЕЗУЛЬТАТИ НАДАЮТЬСЯ «ЯК Є» І Q1.6 НЕ НАДАЄ (ТА 
ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД УСІХ) ІНШИХ УСНИХ ЧИ ПИСЬМОВИХ, ЯВНИХ ЧИ НЕЯВНИХ 
ГАРАНТІЙ, ОБІЦЯНОК АБО ЗАЯВ ЧИ УМОВ, У ТОМУ ЧИСЛІ, ПОМІЖ ІНШОГО, 
БУДЬ-ЯКИХ МОЖЛИВИХ ГАРАНТІЙ ЗАДОВІЛЬНОЇ ЯКОСТІ, ХОДУ ДІЛОВИХ 
ВІДНОСИН, ТОРГОВИХ ЗВИЧАЇВ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ, ВІДПОВІДНОСТІ 
ВИМОГАМ, ДОСТУПНОСТІ, ПРАВА ВЛАСНОСТІ, НЕПОРУШЕННЯ, ПРИДАТНОСТІ 
ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ВИКОРИСТАННЯ АБО ЦІЛІ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ, 
НЕПРАВИЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ АБО НЕМОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 
ПРОДУКТУ, В ТОМУ ЧИСЛІ РЕЗУЛЬТАТІВ (ПОВНІСТЮ АБО ЧАСТКОВО) АБО 
БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ ТОВАРІВ АБО ПОСЛУГ, ЯКІ Q1.6 НАДАЄ КОРИСТУВАЧУ. Q1.6 НЕ 
ГАРАНТУЄ (i) ВИПРАВЛЕННЯ ВСІХ ПОМИЛОК АБО ПОСТІЙНИЙ, БЕЗПЕЧНИЙ ЧИ 
БЕЗПОМИЛКОВИЙ ДОСТУП ДО ПРОДУКТУ ТА (АБО) ЙОГО РОБОТИ, І (ii) 
ДОСТОВІРНІСТЬ, ПОВНОТУ ТА ТОЧНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, У ТОМУ ЧИСЛІ, ПОМІЖ 
ІНШОГО, РЕЗУЛЬТАТІВ, ЩО ДОСТУПНІ У ДОДАТКУ ТА (АБО) НА ПЛАТФОРМІ АБО 
ПЕРЕДАЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ ДОДАТОК ТА (АБО) ПЛАТФОРМУ. ОКРІМ ЦЬОГО, ВИ 
ВИЗНАЄТЕ ТА ПОГОДЖУЄТЕСЯ, ЩО Q1.6 НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 
БУДЬ-ЯКІ РІШЕННЯ, ЩО МАЮТЬ МЕДИЧНИЙ ХАРАКТЕР, АБО ПОВ'ЯЗАНІ РІШЕННЯ, 
ЯКІ ПРИЙМАЄТЕ ВИ, НАШ КЛІЄНТ АБО ТРЕТЯ ОСОБА, ЯКА УКЛАЛА ДОГОВІР З 
КЛІЄНТОМ, НА ОСНОВІ РЕЗУЛЬТАТІВ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ ДОДАТОК ТА 
(АБО) ПЛАТФОРМУ ЧИ ВІДОБРАЖАЮТЬСЯ В НИХ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОЧНОСТІ ЧИ 
НЕТОЧНОСТІ ДАНИХ. ВИ ВИЗНАЄТЕ ТА ПОГОДЖУЄТЕСЯ, ЩО ПОВНУ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТЛУМАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АБО ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО 
МАЄ МЕДИЧНИЙ ХАРАКТЕР, ПОВ'ЯЗАНОЇ З ВАМИ, НЕСУТЬ НАШ КЛІЄНТ ЧИ ТРЕТЯ 
ОСОБА, ЯКА УКЛАЛА ДОГОВІР З КЛІЄНТОМ, А НЕ Q1.6. ОКРІМ ЦЬОГО, ВИ 
ВИЗНАЄТЕ ТА ПОГОДЖУЄТЕСЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЕ ПРОДУКТ ТА (АБО) 
РЕЗУЛЬТАТИ НА ВЛАСНИЙ РИЗИК. ВИ ВИЗНАЄТЕ ТА ПОГОДЖУЄТЕСЯ, ЩО 
ІСНУЮТЬ РИЗИКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПЕРЕДАЧЕЮ ІНФОРМАЦІЇ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ І ЇЇ 
ЗБЕРІГАННЯМ В ІНТЕРНЕТІ, І ЩО Q1.6 НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВТРАТУ 
ВАШИХ ДАНИХ, У ТОМУ ЧИСЛІ, ПОМІЖ ІНШОГО, РЕЗУЛЬТАТІВ І БУДЬ-ЯКОГО 
ПОВ’ЯЗАНОГО КОНТЕНТУ КОРИСТУВАЧА. Зверніть увагу, що Q1.6 НЕ ЗДІЙСНЮЄ 
АВТОМАТИЧНИЙ ОГЛЯД, МОНІТОРИНГ, ОЦІНКУ ТА АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЇ, 
ОТРИМАНОЇ ЧЕРЕЗ ДОДАТОК ТА (АБО) ПЛАТФОРМУ. Q1.6 НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ 
МЕДИЧНИХ ЧИ ІНШИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ, А ДОДАТОК ТА (АБО) ПЛАТФОРМА НЕ 
ЗАМІНЮЮТЬ КОНСУЛЬТАЦІЇ КВАЛІФІКОВАНОГО МЕДИЧНОГО ЧИ ІНШОГО 
ФАХІВЦЯ. 

2. З боку Користувача. Ви заявляєте та гарантуєте Q1.6 що (а) маєте право особисто 
укладати цей обов'язковий договір та (б) що Контент користувача, який ви надаєте для 
використання Додатка, є точним і достовірним і (i) не порушує Права інтелектуальної 
власності третіх осіб; (ii) не використовує незаконно комерційну таємницю; (iii) не 
вводить в оману, не носить наклепницький, непристойний, порнографічний або 
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незаконний характер; (iv) не містить вірусів, комп’ютерні хробаки або інші шкідливі 
програмні коди, призначені для знищення системи або даних Q1.6; або (v) не порушує 
іншим чином права третіх осіб (у тому числі, поміж іншого, Права інтелектуальної 
власності). Ви погоджуєтеся та визнаєте, що Q1.6 не зобов'язується створювати 
резервні копії Контенту користувача та (або) Результатів. Ви погоджуєтеся, що будь-яке 
використання Додатка або Платформи всупереч заявам і гарантіям Користувача, що 
містяться у цій Статті, становлять несанкціоноване та неналежне використання 
Додатка та (або) Платформи. 

  

 
14. Відшкодування збитків 
1. З боку Q1.6. Як зазначено в цьому документі, Q1.6 захищає та звільняє вас від 

відповідальності від обґрунтованих і доведених позовів, які подали треті особи, в тому 
обсязі, в якому вони ґрунтуються на порушенні Прав інтелектуальної власності третьої 
особи Продуктом, окрім позовів, що виникли в результаті (i) несанкціонованого 
використання вами Продукту, (ii) зміни Продукту вами або третьою особою, (iii) 
неможливості використовувати найновішу версію Додатка, доступну для вас, або 
інсталювати виправлення або оновлення Додатка, надані Q1.6, якщо Q1.6 зазначила, 
що оновлення або виправлення було необхідним для запобігання можливим 
порушенням або (iv) використання вами Додатка та (або) Платформи в поєднанні зі 
сторонніми товарами або послугами. Зобов'язання щодо відшкодування збитків 
регулюється такими умовами: (I) ви повинні своєчасно сповіщати Q1.6 про позов у 
письмовій формі; (ii) Q1.6 отримує єдиноосібний контроль над захистом і 
врегулюванням позову; (iii) на прохання Q1.6 Користувач повністю співпрацює з Q1.6 у 
захисті та врегулюванні позову за рахунок Q1.6; та (iv) Користувач не визнає 
зобов’язання Q1.6 за позов, а також не погоджується на будь-яке врегулювання позову 
без попередньої письмової згоди Q1.6. У разі дотримання цих умов Q1.6 зобов’язується 
відшкодувати Користувачу всі збитки та витрати, які він поніс внаслідок позову за 
рішенням компетентного суду останньої інстанції або за погодженням з Q1.6 у разі 
укладання мирової угоди. Якщо Додаток та (або) Платформа, на обґрунтовану думку 
Q1.6, можуть стати або стають предметом позову третьої особи про порушення 
(відповідно до цієї Статті 14.1), Q1.6 має право на власний розсуд та за власний 
рахунок: (I) змінювати частину Додатка та (або) Платформи, що (ймовірно) порушує 
умови так, щоб вона не порушувала умови, зберігаючи аналогічну функцію або 
(ii) отримувати ліцензію на продовження використання Додатка та (або) Платформи для 
Користувача відповідно до цього Договору. Вище наведено відповідальність і 
зобов’язання Q1.6 в повному обсязі, а також єдиний засіб правового захисту від 
фактичного чи ймовірного порушення Прав інтелектуальної власності через 
використання Продукту або його частини. 

2. З боку Користувача. Ви погоджуєтесь звільнити від відповідальності та убезпечити 
компанію Q1.6, її теперішні та майбутні філії, посадових осіб, директорів, співробітників, 
агентів і представників від   будь-яких вимог, позовів, втрат, відповідальності або 
будь-якої шкоди, у тому числі гонорарів адвоката, що виникають із договірних чи 
позадоговірних зобов'язань, які Q1.6 або будь-хто з них можуть понести внаслідок або в 
результаті вимоги третьої особи, пов’язаної з (i) порушенням вами положень цього 
Договору або інших інструкцій або політики, виданих Q1.6; (ii) Контентом користувача, 
що порушує Права інтелектуальної власності третьої особи та (iii) шахрайством, 
навмисним порушенням або грубою недбалістю з вашого боку. 
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15. Термін дії та розірвання 
Договору 
1. Q1.6 надає ліцензію на Додаток та (або) Платформу на визначений період. Користувач 

отримає інформацію про цей термін разом з кодом, який йому передає наш Клієнт. 
Впродовж цього періоду Користувач матиме право отримувати всі основні та другорядні 
оновлення та вдосконалення Додатка. Дострокове розірвання Договору допускається в 
разі (i) його розірвання відповідно до Статей 15.2 або 15.3 або (ii) якщо Користувач 
видалить Додаток зі свого мобільного пристрою. 

2. Розірвання Договору через порушення. Q1.6 може негайно розірвати цей Договір, а 
також анулювати ваше право на доступ та використання Додатка та (або) Платформи 
(i) якщо Q1.6 вважає або має достатні підстави підозрювати, що ви порушуєте цей 
Договір (у тому числі, поміж іншого, Права інтелектуальної власності на Q1.6) або інші 
керівні принципи або політику (в тому числі, поміж іншого, Політику конфіденційності), 
видані Q1.6, або (ii) якщо Клієнт затримує оплату на більше ніж 60 (шістдесят) днів. 

3. Наслідки розірвання Договору. У разі розірвання цього Договору з будь-якої причини 
відповідно до його положень на момент фактичного розірвання: (i) ви втрачаєте право 
на доступ або використання Додатка та (або) Платформи або інше використання 
функцій або Результатів, пропонованих у Додатку; (ii) Q1.6 має право видаляти дані, 
пов'язані з вашим Обліковим записом, у тому числі, поміж іншого, Контент користувача 
або Результати, з Додатка та (або) Платформи та (iii) всі права та обов'язки Q1.6 або 
Користувача відповідно до цього Договору буде припинено, крім прав та обов'язків, що 
випливають з тих розділів, які спеціально визначені у Статті 16.7. 

  

 
16. Прикінцеві положення 
Форс-мажорні обставини. Q1.6. не несе відповідальності за затримку у виконанні 
своїх зобов'язань щодо Додатка або неможливість їх виконати з непідконтрольних 
нам причин, у тому числі, поміж іншого, обставин непереборної сили, війни, страйків 
або трудових спорів, ембарго, постанов уряду, несправності телекомунікацій, мереж, 
комп'ютерів, серверів або Інтернету, несанкціонованого доступу до 
інформаційно-технічних систем Q1.6 третіми особами або інших причин, 
непідконтрольних Q1.6 (надалі — «Форс-мажорні обставини»). Ми повідомлятимемо 
вас про характер таких форс-мажорних обставин і їхній вплив на нашу здатність 
виконувати наші зобов'язання за цим Договором, а також про те, як ми плануємо 
звести до мінімуму їхні наслідки. 
1. Загальний обсяг домовленостей. Цей Договір (у тому числі Політика 

конфіденційності) становить повноцінну домовленість і порозуміння між вами та Q1.6 
щодо предмета цього договору. Він замінює собою всі попередні усні або письмові 
договори та домовленості між сторонами щодо предмета цього Договору. Жодні заяви, 
домовленості, гарантії, умови або договори, прямо не зазначені в цьому Договорі, не 
будуть впливати або використовуватися для тлумачення, зміни або обмеження прямих 
умов і положень цього Договору. 

2. Подільність умов Договору. Якщо будь-яке положення цього Договору з певної 
причини буде визнано недійсним або нездійсненним, інші положення цього Договору 
залишатимуться чинними, а недійсне або нездійсненне положення буде змінено на 
таке, що має максимальну юридичну силу, дозволену законом. 

3. Відмова від зобов’язань. Недотримання будь-якого положення Договору не означає 
відмови від зобов’язань за цим або іншим положенням. 
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4. Переуступка. Ви не маєте права переуступати або передавати цей Договір або 
права або зобов'язання третім особам. Q1.6 має право (i) передавати або переуступати 
свої зобов'язання (або їх частину) або права за цим Договором одній зі своїх філій та (ii) 
делегувати виконання або забезпечення виконання цього Договору своїм філіям, 
окремим підрядникам та стороннім постачальникам послуг без попереднього 
повідомлення Користувача. 

5. Повідомлення. Усі повідомлення від Q1.6, адресовані вам, вважаються доставленими 
та чинними на момент надання вам доступу у Додатку Q1.6. 

6. Збереження чинності. Статті 7, 12, 13, 15, 16,8 залишаються чинними після 
припинення або завершення терміну дії цього Договору. 

7. Регулююче законодавство та юрисдикція. Цей Договір регулюється та тлумачиться 
виключно відповідно до законодавства Бельгії без застосування будь-яких колізійних 
принципів або правил. Суди та трибунали Антверпена мають виключну юрисдикцію у 
разі виникнення будь-якого спору, що стосується цього Договору. 
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