
  У М О В И  В И К О Р И С Т А ННЯ  С А Й Т У  Т А  ПО Л І Т И К А  О Х О Р О НИ  
ПЕ Р С О НА Л Ь Н И Х  Д А НИ Х  

Просимо вас уважно ознайомитися з  умовами щодо використання веб-сайту 

suzuki.ua та з політикою конфіденційності 

У випадку, якщо ви не згодні з цими умовами та положеннями, будь ласка, 
не користуйтеся нашим веб-сайтом. 

Користуючись цим веб-сайтом, Ви погоджуєтесь на виконання Умов, які вступають 

в силу з моменту першого використання веб-сайту. 

ДП «АВТО Інтернешнл» не може гарантувати, що вся інформація є актуальною на 

момент перегляду Вами сайту. 

Орієнтовна вартість (ціна) на автомобілі, товари та послуги, умови 

придбання 

Інформація, наведена на сайті, є довідковою та не є пропозицією (офертою) 

укласти правочин (договір). 

Вартість (ціна) на автомобілі, інші товари та послуги є орієнтовною та не 
остаточною. 
Остаточна вартість (ціна) на автомобілі, інші товари та послуги, а також остаточні 
умови придбання визначаються офіційними дилерами та сервісними станціями у 
відповідних договорах з клієнтами (договір купівлі-продажу, договір про надання 

послуг тощо).  

Перелік обладнання автомобілів, зазначений на сайті, може відрізнятися від 
запропонованих в салоні, тож для уточнення інформації просимо звертатись до 

офіційних дилерів. 

Зазначені на веб-сайті назви комплектацій є суто умовними та використовуються 
виключно заради зручності в розподілі наборів параметрів автомобіля.  Такі назви 
можуть відрізнятися або бути відсутніми в інших документах або матеріалах, які 
стосуються автомобіля, що жодним чином не впливає на повноту, точність чи 
достовірність поданої інформації. При цьому ми зберігаємо за собою право без 
попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання 
та вилучати з асортименту певні позиції. Ця інформація не має трактуватися 
як безпомилкова, а також не являє собою пропозиції про продаж конкретного 

транспортного засобу. 

Для отримання інформації про детальні умови придбання автомобілів, інших 
товарів та послуг, а також для укладення правочинів (договорів) просимо 

звертатись до офіційного дилера вашого регіону. 

Управління сайтом 

Управління веб-сайтом - www.suzuki.ua здійснюється ДП «АВТО Інтернешнл» (далі 
– Компанія) 
Місце знаходження: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 22-А 
Код ЄДРПОУ:20051198 

 

http://www.suzuki.ua/


Авторські права 

Всі об’єкти інтелектуальної власності (відповідно до Цивільного кодексу України), 
графічні зображення, тексти або інші наявні на цьому сайті матеріали та об'єкти 
(далі - матеріали) на веб-сайті та його наповнення, належать Компанії та/або 

використовуються нею на законних підставах. 

Ви не можете копіювати, відтворювати, опубліковувати, завантажувати, 
розміщувати, сповіщати або передавати чи будь-яким іншим чином 
використовувати будь-які матеріали з будь-якою комерційною або публічною 
метою без попереднього погодження з Компанією та/або особою, що має право на 

їх використання. 

Ви не можете адаптувати, змінювати або створювати будь-який матеріал або 
інформацію, що розміщені на цьому веб-сайті або використовувати їх з будь-якою 
іншою метою окрім Вашого особистого некомерційного використання. Ви 

погоджуєтесь користуватись цим веб-сайтом лише для законних цілей. 

Компанія залишає за собою право на використання для власних цілей (включаючи 
публічні) будь-які матеріали, представлені на цьому веб-сайті в будь-якій формі, 
включаючи але не обмежуючись у формі текстів та зображень. Компанія залишає 
за собою право проводити моніторинг повідомлень на веб-сайті та змінювати або 

видаляти будь-які повідомлення. 

Обмеження відповідальності 

Нами докладено всіх зусиль до подання точної, достовірної, актуальної інформації 
на цьому веб-сайті, проте у разі виявлення будь-яких неточності в матеріалах, 
розміщених на цьому веб-сайті, нами будуть вжиті оперативні заходи для того, 

щоб їх виправити, щойно це стане можливо. 

Без обмежень Ваших законних прав веб-сайт та вся інформація, текст, імена, 
зображення, фотографії, логотипи, посилання та інші матеріали (без обмежень) 
надаються як вони є та є доступними без прямого чи опосередкованого надання 
гарантій. Зокрема ми не надаємо гарантію на точність або повноту інформації, що 
надана на цьому веб-сайті, так само як не гарантуємо, що можливість 
користування цього веб-сайту буде безперервним або безпомилковим, або що на 

веб-сайті та його серверах відсутні комп’ютерні віруси або дефекти. 

Торговельні марки 

Всі знаки для товарів та послуг (торговельні марки), комерційні найменування, 
логотипи тощо, які ідентифікують ДП «АВТО Інтернешнл» є інтелектуальною 
власністю Компанії та/або виробника, та використовуються Компанією на законних 

підставах. 

Знаки для товарів та послуг (торговельні марки), комерційні найменування 
логотипи тощо третіх сторін, які використовуються на цьому веб-сайті, є власністю 
третіх осіб та/або такі особи користуються ними на законних підставах, а Компанія 
розміщує їх на цьому веб-сайті на законних підставах. Компанія не надає дозвіл на 
використання знаків для товарів та послуг (торговельних марок), комерційних 



найменувань, логотипів третіх сторін будь-якій іншій особі. Будь-яке використання 

є порушенням прав власників знаків та законодавства України. 

Обмеження відповідальності щодо програмного забезпечення 

Завантаження програмного забезпечення з цього веб-сайту було детально 
перевірено та випробувано на всіх етапах виробництва, але як і для всього нового 
програмного забезпечення ми все ж таки рекомендуємо, щоб перед його 
використанням Ви перевірили програмне забезпечення за допомогою антивірусної 
програми. Ми також рекомендуємо зробити резервні копії Вашого жорсткого диску 
перед використанням програмного забезпечення. Компанія не несе 
відповідальності за будь-які збої, пошкодження та/або втрату даних Вашої 
інформації або комп’ютерної системи, що може виникнути під час використання 
цього програмного забезпечення. Рекомендуємо отримати консультацію у Вашого 
системного адміністратора та/або мережевого адміністратора перед 

встановленням будь-якого програмного забезпечення на мережевий комп’ютер. 

Ні за яких обставин ДП «АВТО Інтернешнл» не несе жодної відповідальності 
за прямі, непрямі, випадкові або інші будь-які збитки, які можуть бути викликані 
унаслідок відвідування або використання веб-сайту Suzuki.ua, включаючи, але 
не обмежуючись, будь-які втрати чи збитки, які можуть бути викликані вірусними 
програмами, що вразили комп’ютери користувачів, або виникли внаслідок 

використання інформації, отриманої на веб-сайті Suzuki.ua.  

Політика охорони персональних даних 

Мета публікації політики з охорони особистих (персональних) відомостей полягає в 
тому, щоб пояснити, які саме види даних ми збираємо у відвідувачів нашого сайту 

і як ця інформація використовується. 

Усі персональні дані, отримані на сайті, збираються, обробляються і захищаються 
з повним дотриманням положень законодавства України і Європейського Союзу 
(«Основні принципи захисту даних в межах Євросоюзу» - European Union Data 

Protection Framework Directives, відповідно до директиви EU 95/46/EC).  

На виконання вимог Закону України "Про захист персональних даних" 
повідомляємо, що надані вами персональні дані включаються до бази 
персональних даних ДП «АВТО Інтернешнл», яка створена з метою аналізу 
задоволення клієнтів рівнем післяпродажного обслуговування та інформування 
про продукцію Suzuki, в тому числі відносно сервісних програм, запропонованих 
виробником транспортних засобів, а також для забезпечення реалізації відносин 

у сфері податкового і бухгалтерського обліку. 

Повідомляємо, що Закон України "Про захист персональних даних" наділяє Вас 

правами, що дозволяють Вам: 

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, 
мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) 
володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення 
щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, 

встановлених законом; 



2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, 

зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; 

3) на доступ до своїх персональних даних; 

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження 
запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються 

його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; 

5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із 

запереченням проти обробки своїх персональних даних; 

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних 
даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані 

обробляються незаконно чи є недостовірними; 

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової 
втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням 
чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є 

недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; 

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних 

до Уповноважений або до суду; 

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про 

захист персональних даних; 

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх 

персональних даних під час надання згоди; 

11) відкликати згоду на обробку персональних даних; 

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.  

Вважаємо за необхідне повідомити Вам також, що персональні дані про Вас 
можуть бути передані відповідним органам або особам виключно на підставах, 
передбачених законом, та/або в зв’язку з реалізацією прав та обов’язків у сфері 
відносин між нами чи сферах інших відносин, що складатимуться відповідно до 

чинного законодавства та/або умов договорів, укладених відповідно до закону.  

Персональні дані 

Персональні дані на сайтах Компанії збираються через спеціальні анкети і форми. 
Вони можуть включати ваші П.І.П., адресу проживання та електронної пошти, 
відомості про автомобіль та його експлуатацію. 
Також, якщо Ви забажаєте зробити замовлення тест-драйву в одного з офіційних 
дилерів Вам буде необхідно залишити контактну інформацію і деякі персональні 
дані, заповнивши спеціальну форму, для того щоб Ваш запит міг бути 
обробленим. При цьому, всі правила роботи з персональними даними неухильно 



дотримуються. Персональні дані зберігаються на термін не більше, ніж це 

необхідно відповідно до мети їх обробки. 

Інші відомості, зібрані під час відвідування сайту 

Під час перегляду нашого сайту www.suzuki.ua, читання текстів на його сторінках і 
завантаження іншої інформації, відбувається автоматична реєстрація деяких 

даних про комп'ютер, з якого Ви переглядаєте сайт. 

Ця інформація нічого не говорить про Вас особисто і не є персональною. Вона 
лише дозволяє нам підрахувати кількість відвідувачів сайту, частоту відвідування 
окремих сторінок, а також з'ясувати типи використовуваних ними комп'ютерів і 
програмного забезпечення. Завдяки цьому ми можемо постійно поліпшувати сайт і 
робити його зручнішим і кориснішим для Вас. 

Використання технології HTTP-Cookie 

На веб-сайті Suzuki.ua застосовано технологію HTTP-Cookie для відстеження 
маршрутів, якими користуються відвідувачі сайту Suzuki.ua. Це необхідно для 
ведення обліку активності користувачів на сайті Suzuki.ua та проведення робіт 
з оцінки його ефективності, його вдосконалення. За допомогою цієї технології облік 
інформації про окремих користувачів не ведеться, тому ніяка інформація про них 
не збирається та не використовується. Доводимо до вашого відома, 
що функціонування цієї технології можна заблокувати або обмежити у параметрах 
веб-переглядача (браузера), за допомогою якого здійснюється перегляд сторінок 

на цьому сайті. 

Підсудність 

Ці Умови регулюються та підготовлені у відповідності із законодавством України. 
Спори, що виникають з цього приводу мають бути предметом розгляду судів 

України. 

Якщо будь-яке положення Умов буде визнане неправомірним, не чинним або 
іншим чином таким, що не має юридичної сили з причин невідповідності 
законодавству України, таке положення має бути видалене з Умов. Всі інші 

положення Умов зберігають свою чинність та є обов’язковими. 

ДП «АВТО Інтернешнл» залишає за собою право на зміну будь-яких положень 

Умов в будь-який час шляхом викладення змін в мережі Інтернет. 

Якщо Ви не приймаєте цих Умов повністю, Ви маєте терміново припинити 

використання цього веб-сайту. 

 

http://www.suzuki.ua/

