
Public offer agreement for the sale of digital goods 

 

 

1. GENERAL PROVISIONS 

1.1. Individual Entrepreneur Yan Yarygin (hereinafter - "Englishme"), resident of Georgia, registered 

under the legislation of the State of Georgia with Tax Identification Number 305561585, at the 

address: Georgia, Tbilisi, Vake district, 0186, Vazha-Pshavela avenue, III quarter, building 22b, (plot 

13/30), attic №41a, is publishing a Public offer for sale of digital goods, presented on the Seller's 

official web-site https://store.englishme.io. 

1.2. In accordance with the state documents of the State of Georgia, this document is a public offer, 

and in case of acceptance of the conditions set forth below, the individual who accepts this offer shall 

pay for the Goods in accordance with the terms of this Agreement. In accordance with the state 

documents of the State of Georgia, the payment for Goods by the Buyer is an acceptance of the offer, 

which is considered equal to the conclusion of the Agreement under the conditions set forth in this 

offer. 

1.3. Based on the above, please carefully read the text of the public offer and, if you do not agree 

with any clause of this offer, you are offered to refuse the purchase of Goods provided by the Seller. 

1.4. In this offer, unless the context requires otherwise, the following terms have the following 

meanings: 

Acceptance - full and unconditional acceptance by the Buyer of the terms of the Agreement; 

Offer - the Seller's public offer, addressed to any physical person (citizen), to conclude with him the 

contract of sale (hereinafter - "Agreement") on the existing conditions contained in the Agreement. 

Buyer - an individual visitor to the Site who has entered into a Contract with the Seller on the terms 

and conditions contained in the Contract and who makes a purchase of Digital Product(s). 

Parties - the Seller and the Buyer, referred to together. 

Website - a site located on the Internet with the domain name https://store.englishme.io, which is an 

online store containing a catalogued assortment of the Seller's products. 

Digital Product - a virtual product, which is the subject of this contract and has a completed form and 

is ready for use. 

Delivery - the Seller's delivery of digital products presented on the Site by means of electronic 

communication channels to the electronic mailbox, the address of which is specified by the Buyer in 

the Order; 

Order - individual items from the assortment list of Digital Goods, indicated by the Buyer when 

placing an order for receipt of the Digital Goods. 

Shopping cart - a virtual tool that serves for convenient registration of the digital goods purchase 

process on the Website. The Basket groups all the products that the Buyer intends to purchase. 2. 



2. SUBJECT MATTER OF THE AGREEMENT 

2.1. The Seller sells Digital Goods (electronic versions of video lessons, audio lessons, vocabularies, 

webinars, etc.) in accordance with the current price list published in the Seller's online store on the 

website https://store.englishme.io, and the Buyer makes payment and accepts the Goods in 

accordance with the terms of this Agreement. 

2.2. The Seller delivers the Digital Goods exclusively in virtual form, via electronic mail and does 

not send printed Goods by mail. 

2.3. This Contract is an official document of the Seller. 

3. ORDERING 

3.1. Ordering of Goods is done by the Buyer by sending a duly filled in form in the process of 

payment. All columns of the payment form must be filled in. In case the necessary information, 

which allows identifying the Buyer and sending him the Goods, is not available, the Order will not 

be accepted by the Seller. 

3.2. When placing the Order, the Buyer undertakes to provide the following information about 

himself: - Name, Surname.  - E-mail address. 

3.3. The Buyer gives his consent to the processing of the Buyer's personal data by the Seller with or 

without the use of automation tools, for a period of 5 (five) years. This consent applies to the Buyer's 

name and e-mail address indicated when placing the Order. Consent is given to perform any actions 

in relation to personal data, which are necessary for the proper execution of this Agreement, 

including without limitation: collection, systematization, accumulation, storage, clarification, use, 

distribution, blocking and destruction, as well as the implementation of any other actions with 

personal data in accordance with applicable laws of the State of Georgia. 

3.4. Payment by the Buyer of the Order made on the website means the Buyer's consent to the terms 

of this Agreement. The date of payment for the Order shall be the date of the Purchase and Sale 

Agreement between the Seller and the Buyer. 3.5. 

3.5. If the Buyer has any questions regarding the Goods, the Buyer shall ask the Seller's advice to the 

email englishme.company@gmail.com before placing the Order. 

 

4. ORDERING PROCEDURE. CONDITIONS AND TERMS OF DELIVERY OF DIGITAL 

GOODS 

4.1. Scenario for Purchase of Finished Digital Goods: 

- Buyer's selection of the appropriate Digital Goods(s). 

- Collecting Digital Goods in the Shopping Cart. 

- Order placement and Registration on the Payment page. 

- Payment of 100% (one hundred percent) of the Order amount through the online services Payze 

(PSP Payze), PayPal (PayPal Inc.), Payeer (Payeer OU and Paycorp Limited), Tinkoff Bank (Tinkoff 



Bank JSC) and/or Priorbank (Priorbank JSC) (at the User's choice), or rather, one of the methods 

provided on the page https://store.englishme.io/checkout/. 

- Changing the status of the Order to "Paid and delivered" after the receipt by the Seller of the full 

amount of payment. 

- Sending an email to the Buyer with the information on accessing the electronic product. 

4.2. The Seller delivers the Goods on the basis of the Order made by the Buyer. 

4.3. The Goods are considered to be received by the Buyer, and the Seller's obligation to deliver the 

Goods is fulfilled from the moment of recording the Goods delivery operation via electronic 

communication channels to the Buyer's electronic mailbox in the Seller's automated electronic 

system. 

4.4. If the Buyer does not receive the Goods within the period specified in clauses 4.1 and 4.2 of this 

Agreement, or due to technical problems with the Buyer's provider's mail server or for other reasons, 

the Buyer shall contact the Seller via the electronic mailbox englishme.company@gmail.com and 

inform about non-receipt of Goods. In this case the Seller will re-deliver the Goods within 3 (three) 

working days from the receipt of the Buyer's corresponding message. 

5. PRICES AND PAYMENT PROCEDURE 

5.1. The assortment and price of the Digital Goods are freely available on the Seller's Website. 

5.2. The price of the Goods specified on the Website https://store.englishme.io may be changed by 

the Seller unilaterally at any time. 

5.3. Payment for the Digital Goods shall be made by bank transfer using the available online form of 

cashless payment to the Seller's account. 

5.4. The transfer of bank information is made in compliance with all necessary security measures and 

is provided by the payment services Payze (PSP Payze), PayPal (PayPal Inc.), Payeer (Payeer OU 

and Paycorp Limited), Tinkoff Bank (Tinkoff Bank JSC) and/or Priorbank (Priorbank JSC) (at the 

User's choice), working according to international standards, and having the PCI DSS (Payment Card 

Industry Security) international standard compliance certificate. All bank card transactions are 

performed according to the 3-D Secure technology: this is a kind of double protection, when the bank 

asks the user to confirm the payment with a special password, which can be obtained only by the 

card holder. 

5.5. Payment takes place with the use of bank credit and debit cards of the following payment 

systems: Visa, MasterCard, Maestro or UnionPay, as well as with the help of cryptocurrencies and 

electronic money. 

5.6. The Buyer's obligation to pay for the Goods is considered fulfilled from the moment of receipt of 

funds to the Seller's current account. 

5.7. If the Processing Center does not accept the User's cards for payment for goods, the User has the 

right to pay for goods by alternative means (transfer to the account of JSC "Tinkoff Bank" or JSC 

"Priorbank"). By this method of payment the User confirms that he has read, agrees and accepts the 

terms and conditions of this Agreement  



 

Tinkoff Bank JSC account number: 40820810800001002541 

Priorbank JSC account number: BY68PJCB30141090091015049840 

Priorbank JSC account number: BY40PJCB30141090081059749933 

 

If the User makes a payment to the accounts of Tinkoff Bank JSC and/or Priorbank JSC, the User is 

obliged to pay for the goods at the current selling exchange rate of the recipient's bank at the time of 

payment. To confirm the payment, the User shall provide a money transfer receipt. 6. 

6. TECHNICAL SPECIFICATIONS OF DIGITAL GOODS 

6.1. Digital Goods are delivered in the following formats: PDF, mp4, jpeg, txt, doc, mp3, wmv, xlsx, 

html, as well as posted additions to Goods on the Seller's Site 

7. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES 

7.1. rights of the Buyer: 

7.1.1. The Buyer has the right to have the Digital Goods provided to him in accordance with its 

description in the product card. 

7.1.2. Upon purchase of the Digital Goods intended for further personalization, the Buyer shall have 

the right to change the design templates, site settings and other things to suit their needs. 

7.2. Responsibilities of the Buyer: 

7.2.1. The Buyer shall make payment for the Digital Goods in full prior to receipt of the Digital 

Goods. 

7.2.2. The Buyer shall provide the Seller with all the necessary information for the preparation and 

delivery of the personalized Digital Goods. 

7.2.3. The Buyer agrees to use the delivered Digital Goods exclusively for personal purposes and for 

an indefinite period and in any quantities, and not to distribute this Digital Goods to other persons for 

free of charge or for the purpose of sale. The Buyer agrees not to distribute copies of the Digital 

Goods on USB, HDD, CD or DVD media, or in hard copy form from an electronic copy. Also, the 

Buyer has no right to transfer links and passwords from the Seller's website pages with the Goods to 

third parties. 

7.3. Seller's rights: 

7.3.1. The Seller has the right not to deliver Digital Goods for which he has not received money in 

full. 

7.3.2. The Seller is entitled to claim compensation for loss of profit in the event that it discovers that 

the Digital Goods delivered by it to the Buyer have been transferred or resold without compensation 

7.4.1. The Seller is obliged to deliver the Digital Goods in proper quality in accordance with the 

characteristics described in the Product Card. 



8. DISPUTE RESOLUTION PROCEDURE. RETURN AND EXCHANGE OF DIGITAL 

GOODS 

8.1. The Seller and the Buyer, by entering into this Agreement, agree to reach an agreement by 

negotiation. 

8.2. Digital Goods cannot be returned. The reason for this is paragraph 14 of the "List of non-food 

items of appropriate quality that cannot be returned or exchanged for a similar product of different: 

the size, shape, size, style, color or configuration" introduced by Government Decree of the State of 

Georgia on 06.02.2002 №81. According to this paragraph, "non-periodical publications (audio and 

video cassettes, floppy disks and CDs, as well as books, brochures, albums, cartographic and sheet 

music publications, leaf publications, calendars, publications reproduced on technical media) cannot 

be returned or exchanged for similar goods". 

8.3. Personalized Digital Goods cannot be returned either. The basis for this is clause. The reason for 

this is Point 4 of Article 26.1 of the "Consumer Rights Protection Law" of the State of Georgia, 

which states that "the consumer has no right to refuse goods of proper quality, which have 

individually specific characteristics, if the said goods can be used exclusively by the consumer who 

purchases them". 

8.4. The Buyer, after payment for the digital product, has the opportunity to download it to his 

computer and use it at his discretion. 

8.5. Refunds to the User are possible only if the Digital Product does not meet the functionality 

stated on the Seller's website, after the Executor will determine and confirm that this inconsistency 

does occur. 

8.6. Lack of knowledge of the Buyer shall not constitute grounds for a refund, including but not 

limited to the following circumstances: 

- The inability to use the Digital Goods due to a mismatch between the settings and/or versions of the 

system and other software used and the system requirements specified on the Seller's website; 

- Inability to adjust or change the appearance (design) of the Digital Goods due to lack of the 

necessary knowledge of HTML, CSS, PHP and other technologies; 

- Inability to make changes to the source code of the Digital Goods due to lack of the necessary 

knowledge in software development; 

- Lack of basic knowledge when purchasing products. Technical support for goods from this section 

is not provided. 

8.7. Only the amount received by the Seller for the paid Digital Goods is subject to refund, without 

taking into account bank fees and other charges. Money received by the Seller for installation of the 

Digital Goods on the Buyer's side shall not be subject to refund. The refund shall be made within 

thirty (30) calendar days of receipt of a written application in case the Seller decides to refund the 

money to the Buyer. 

9. LIABILITY OF THE PARTIES 

9.1. For non-fulfillment or improper fulfillment of obligations under this Agreement the Parties shall 

be liable in accordance with the applicable laws of the State of Georgia. 



9.2. The Seller is responsible for compliance of the delivered Digital Goods with the technical 

characteristics indicated in the Goods Card, as well as for compliance of the Digital Goods content 

with all legal norms. 

9.3. The Buyer is responsible for the proper use of the Digital Goods in accordance with Section 

7.2.3. 

9.4. The Seller is not responsible for the content and accuracy of the information provided by the 

Buyer when placing the Order. 

9.5. The Buyer is responsible for the accuracy of the information provided when placing the Order. 

9.6. The Buyer has the right to send all complaints about the improper execution of the Order to the 

e-mail address: englishme.company@gmail.com. All received information is processed within three 

(3) working days from the date of its receipt. 

10. COPYRIGHTS 

10.1. The contents of the Digital Goods, including all text, images (photographs), audio files, video 

files, tables, etc. are for the Customer's personal use only. All copyrights in the content of the Digital 

Goods are reserved. Copying, exchange, rental, lease, sale or other alienation is prohibited by the 

copyright holder. Violation of this prohibition is punishable by law. 

10.2. All text information and graphic images posted on the Website https://store.englishme.io are 

the property of the Seller of the Digital Goods. 

11. REQUIREMENTS 

Individual Entrepreneur Yan Yarygin TIN 305561585. Actual address: Georgia, Tbilisi, 0186, Vake 

district, Vazha-Pshavela avenue, III quarter, building 22b, (plot N13/30), attic N41a. Postal address: 

Georgia, Tbilisi, 0186, Vake district, Vazha-Pshavela avenue, III quarter, building 22b, (plot 

N13/30), attic N41a.  

Bank Account No. GE32BG0000000538386997USD. JSC Bank of Georgia, 29a Gagarini St., 0160 

Tbilisi, Georgia, S.W.I.F.T.: BAGAGE22. 

Bank Account No. GE34TB7937436110100011. JSC TBC Bank, 7 Marjanishvili St., 0102 Tbilisi, 

Georgia, S.W.I.F.T.: TBCBGE22 

 

 

 

 

 

 

 

 



საჯარო ხელშეკრულება-ციფრული საქონლის გაყიდვის შეთავაზება 

 

 

1. ზოგადი დებულებები 

1.1. ინდივიდუალური მეწარმე იან იარიგინი (შემდგომში "ინგლისური"), რომელიც არის 

საქართველოს სახელმწიფოს რეზიდენტი, რეგისტრირებულია საქართველოს 

სახელმწიფოს კანონმდებლობით TIN 305561585, მისამართზე: საქართველო, თბილისი, 

ვაკის რაიონი, 0186, ვაჟა-ფშაველას გამზირი, III კვარტალი, კორპუსი 22b, (ნაკვეთი 13/30), 

სხვენი No41a, აქვეყნებს საჯარო შეთავაზებას გამყიდველის ოფიციალურ ვებგვერდზე 

წარმოდგენილი ციფრული საქონლის გაყიდვის შესახებ https://store.englishme.io . 

1.2. საქართველოს სახელმწიფოს სახელმწიფო დოკუმენტების შესაბამისად, ეს 

დოკუმენტი არის საჯარო შეთავაზება და თუ ქვემოთ მოცემული პირობები მიიღება, ამ 

შეთავაზების მიმღები პირი გადაიხდის საქონელს ამ ხელშეკრულების პირობების 

შესაბამისად. საქართველოს სახელმწიფოს სახელმწიფო დოკუმენტების შესაბამისად, 

მყიდველის მიერ საქონლის გადახდა არის შეთავაზების მიღება, რომელიც ითვლება ამ 

შეთავაზებით დადგენილი პირობებით ხელშეკრულების დადების ტოლფასად. 

1.3. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ყურადღებით წაიკითხეთ საჯარო შეთავაზების 

ტექსტი და, თუ არ ეთანხმებით ამ შეთავაზების არცერთ პუნქტს, მიწვეული ხართ უარი 

თქვათ გამყიდველის მიერ მოწოდებული საქონლის შეძენაზე. 

1.4. ამ შეთავაზებაში, თუ კონტექსტი სხვაგვარად არ მოითხოვს, შემდეგ ტერმინებს აქვთ 

შემდეგი მნიშვნელობა: 

მიღება-მყიდველის მიერ ხელშეკრულების პირობების სრული და უპირობო მიღება; 

შეთავაზება არის გამყიდველის საჯარო შეთავაზება, რომელიც მიმართავს ნებისმიერ 

პირს (მოქალაქეს), რომ დადოს მასთან ნასყიდობის ხელშეკრულება (შემდგომში 

"ხელშეკრულება") ხელშეკრულებაში მოცემული არსებული პირობებით. 

მყიდველი-საიტის სტუმარი არის ფიზიკური პირი, რომელსაც გაფორმებული აქვს 

ხელშეკრულება გამყიდველთან ხელშეკრულებაში მოცემული პირობებით და 

ახორციელებს ციფრული საქონელ(ებ) ის შეძენას. 

მხარეები არიან გამყიდველი და მყიდველი მოხსენიებული ერთად. 

საიტი-ინტერნეტ პლატფორმა დომენური სახელით https://store.englishme.io , რომელიც 

არის ონლაინ მაღაზია, რომელიც შეიცავს გამყიდველის საქონლის კატალოგურ 

ასორტიმენტს. 

ციფრული პროდუქტი არის ვირტუალური პროდუქტი, რომელიც ამ შეთანხმების 

საგანია და აქვს დასრულებული ფორმა და მზად არის გამოსაყენებლად. 



ელექტრონული საკომუნიკაციო არხების საშუალებით ვებ – გვერდზე წარმოდგენილი 

ციფრული საქონლის გამყიდველის მიერ ელექტრონული ფოსტის ყუთში მიტანა-მიტანა, 

რომლის მისამართიც მყიდველის მიერ მითითებულია შეკვეთაში; 

შეკვეთა - ინდივიდუალური ნივთები ციფრული პროდუქტის ასორტიმენტის სიიდან, 

რომელიც მითითებულია მყიდველის მიერ ციფრული პროდუქტის განაცხადის 

გაკეთებისას. 

კალათა არის ვირტუალური ინსტრუმენტი, რომელიც ემსახურება ვებ-გვერდზე 

ციფრული საქონლის ყიდვის პროცესის მოსახერხებელ რეგისტრაციას. ყველა 

პროდუქტი, რომლის შეძენასაც მყიდველი აპირებს, დაჯგუფებულია კალათაში. 

2. ხელშეკრულების საგანი 

2.1. გამყიდველი ყიდის ციფრულ საქონელს (ვიდეო გაკვეთილების ელექტრონული 

ვერსიები, აუდიო გაკვეთილები, vocables, webinars და ა.შ.) ვებგვერდზე გამყიდველის 

ონლაინ მაღაზიაში გამოქვეყნებული მიმდინარე ფასების სიის შესაბამისად 

https://store.englishme.io , და მყიდველი იღებს გადახდას და იღებს საქონელს ამ 

ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად. 

2.2. გამყიდველი აწვდის ციფრულ საქონელს ექსკლუზიურად ვირტუალური ფორმით, 

ელექტრონული ფოსტით და არ აგზავნის დაბეჭდილ საქონელს ფოსტით. 

2.3. ეს შეთანხმება არის გამყიდველის ოფიციალური დოკუმენტი. 

3. შეკვეთით 

3.1. საქონლის შეკვეთა ხორციელდება მყიდველის მიერ გადახდის პროცესში 

სათანადოდ დასრულებული ფორმის გაგზავნით. გადახდის ფორმის ყველა სვეტი უნდა 

იყოს შევსებული. მყიდველის იდენტიფიცირებისა და საქონლის გასაგზავნად საჭირო 

ინფორმაციის არარსებობის შემთხვევაში, შეკვეთა არ მიიღება გამყიდველის მიერ. 

3.2. შეკვეთის განთავსებისას მყიდველი იღებს ვალდებულებას მიაწოდოს შემდეგი 

ინფორმაცია თავის შესახებ: - სახელი, გვარი. - ელექტრონული ფოსტის მისამართი. 

3.3. მყიდველი თანხმობას აძლევს მყიდველის პირადი მონაცემების გამყიდველის მიერ 

დამუშავებას ავტომატიზაციის ინსტრუმენტების გამოყენებით ან მის გარეშე, 5 (ხუთი) 

წლის ვადით. მყიდველის ეს თანხმობა ვრცელდება შეკვეთის განთავსებისას 

მითითებულ მის სახელზე და ელექტრონულ მისამართზე. თანხმობა გაიცემა ნებისმიერი 

ქმედების განხორციელებაზე პერსონალურ მონაცემებთან მიმართებაში, რომელიც 

აუცილებელია ამ შეთანხმების სათანადო შესრულებისათვის, მათ შორის შეზღუდვის 

გარეშე: შეგროვება, სისტემატიზაცია, დაგროვება, შენახვა, დაზუსტება, გამოყენება, 

განაწილება, დაბლოკვა და განადგურება, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა ქმედება 

პერსონალური მონაცემებით, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. 



3.4. მყიდველის მიერ ვებ-გვერდზე განხორციელებული შეკვეთის გადახდა ნიშნავს 

მყიდველის თანხმობას ამ ხელშეკრულების პირობებზე. შეკვეთის გადახდის დღე არის 

გამყიდველსა და მყიდველს შორის გაყიდვის ხელშეკრულების დადების თარიღი. 

3.5. თუ მყიდველს აქვს რაიმე შეკითხვა საქონელთან დაკავშირებით, შეკვეთის 

განთავსებამდე მან უნდა მოიძიოს გამყიდველის რჩევა ელექტრონული ფოსტით 

englishme.company@gmail.com . 

4. შეკვეთის შეკვეთა. ციფრული საქონლის მიწოდების წესები და პირობები 

4.1. მზა ციფრული საქონლის ყიდვის სცენარი: 

- მყიდველის არჩევანი შესაფერისი ციფრული პროდუქტ(ებ) ის შესახებ. 

- ციფრული საქონლის შეგროვება კალათაში. 

- გადახდა და რეგისტრაცია გადახდის გვერდზე. 

- შეკვეთის თანხის 100% (ასი პროცენტი) გადახდა ონლაინ სერვისების მეშვეობით Payze 

(PSP Payze), PayPal (PayPal Inc.), Payeer (Payeer OU და Paycorp Limited), Tinkoff Bank (სს 

"Tinkoff Bank") და/ან Priorbank (სს "Priorbank") (მომხმარებლის არჩევანით), უფრო 

სწორად, გვერდზე მოცემული ერთ-ერთი მეთოდი https://store.englishme.io/checkout /. 

- შეცვალეთ შეკვეთის სტატუსი "გადახდილი და მიწოდებული" მას შემდეგ, რაც 

გამყიდველი მიიღებს გადახდის სრულ თანხას. 

-ელექტრონული ფოსტის გაგზავნა მყიდველისთვის ელექტრონულ პროდუქტზე 

წვდომის მოპოვების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად. 

4.2. გამყიდველი აწვდის საქონელს მყიდველის მიერ შეკვეთის საფუძველზე. 

4.3. საქონელი ითვლება მყიდველის მიერ მიღებული, ხოლო გამყიდველის 

ვალდებულება საქონლის მიწოდების შესახებ სრულდება გამყიდველის 

ავტომატიზირებულ ელექტრონულ სისტემაში მყიდველის ელექტრონულ საფოსტო 

ყუთში ელექტრონული საკომუნიკაციო არხებით საქონლის გაგზავნის ოპერაციის 

დაფიქსირების მომენტიდან. 

4.4. მყიდველის მიერ საქონლის მიუღებლობის შემთხვევაში 4.1 და 4.2 პუნქტებით 

განსაზღვრულ ვადაში. ამ შეთანხმებიდან, ან მყიდველის პროვაიდერის საფოსტო 

სერვერის ტექნიკური პრობლემების გამო ან წარმოშობილი სხვა მიზეზების გამო, 

მყიდველმა უნდა დაუკავშირდეს გამყიდველს ელექტრონული საფოსტო ყუთის 

საშუალებით englishme.company@gmail.com და ანგარიშს არასამთავრობო მიღების 

საქონელი. ამ შემთხვევაში, გამყიდველი კვლავ მიაწვდის საქონელს მყიდველისგან 

შესაბამისი შეტყობინების მიღების დღიდან 3 (სამი) სამუშაო დღის განმავლობაში. 

5. ფასები და გადახდის პროცედურა 



5.1. ციფრული საქონლის დიაპაზონი და ფასი თავისუფლად არის ხელმისაწვდომი 

გამყიდველის ვებსაიტზე. 

5.2. ვებგვერდზე მითითებული საქონლის ღირებულება https://store.englishme.io , 

შეიძლება შეიცვალოს ცალმხრივად გამყიდველი ნებისმიერ დროს. 

5.3. ციფრული საქონლის გადახდა ხდება საბანკო გადარიცხვით გამყიდველის 

ანგარიშზე უნაღდო გადახდის ხელმისაწვდომი ონლაინ ფორმის გამოყენებით. 

5.4. საბანკო ინფორმაციის გადაცემა ხორციელდება უსაფრთხოების ყველა საჭირო 

ზომების დაცვით და უზრუნველყოფილია გადახდის სერვისებით Payze (PSP Payze), 

PayPal (PayPal Inc.), Payeer (Payeer OU და Paycorp Limited), Tinkoff Bank (სს "Tinkoff Bank") 

და / ან Priorbank (სს "Priorbank") (მომხმარებლის ასარჩევად), საერთაშორისო 

სტანდარტების შესაბამისად მუშაობა და საერთაშორისო PCI dss სტანდარტთან 

შესაბამისობის სერტიფიკატი (გადახდის ბარათის ინდუსტრიის უსაფრთხოება). საბანკო 

ბარათებით ყველა ოპერაცია ხორციელდება 3-D უსაფრთხო ტექნოლოგიის გამოყენებით: 

ეს არის ერთგვარი ორმაგი დაცვა, როდესაც ბანკი მომხმარებელს სთხოვს დაადასტუროს 

გადახდა სპეციალური პაროლით, რომლის მიღება მხოლოდ ბარათის მფლობელს 

შეუძლია. 

5.5. გადახდა ხორციელდება შემდეგი გადახდის სისტემების საბანკო საკრედიტო და 

სადებეტო ბარათების გამოყენებით: Visa, MasterCard, Maestro ან UnionPay, ასევე 

კრიპტოვალუტების და ელექტრონული ფულის გამოყენებით. 

5.6. მყიდველის ვალდებულება გადაიხადოს საქონელი შესრულებულად ითვლება 

გამყიდველის მიმდინარე ანგარიშზე თანხის მიღების მომენტიდან. 

5.7. თუ გადამამუშავებელი ცენტრი არ იღებს მომხმარებლის ბარათებს საქონლის 

გადასახდელად, მომხმარებელს უფლება აქვს გადაიხადოს საქონელი ალტერნატიული 

მეთოდებით (გადარიცხოს სს Tinkoff Bank-ის ან სს Priorbank-ის ანგარიშზე). გადახდის ამ 

მეთოდით მომხმარებელი ადასტურებს, რომ მან წაიკითხა, ეთანხმება და იღებს ამ 

ხელშეკრულების პირობებსა და პირობებს 

 

ანგარიშის ნომერი სს "Tinkoff Bank" - ში: 40820810800001002541 

Priorbank ანგარიშის ნომერი: BY68PJCB30141090091015049840 

Priorbank ანგარიშის ნომერი: BY40PJCB30141090081059749933 

 

როდესაც მომხმარებელი იხდის სს "Tinkoff Bank" - ის ან/და სს "Priorbank" - ის ანგარიშებს, 

მომხმარებელი ვალდებულია გადაიხადოს საქონელი გადახდის დროს მიმღების ბანკის 

მიმდინარე აშშ დოლარის (აშშ დოლარის) გაყიდვის კურსით. გადახდის 

დასადასტურებლად მომხმარებელმა უნდა უზრუნველყოს თანხის გადარიცხვის 

ქვითარი Englishme-ში 



6. ციფრული საქონლის ტექნიკური მახასიათებლები 

6.1. ციფრული საქონლის მიწოდება ხდება შემდეგ ფორმატებში: PDF ფორმატში, mp4, 

jpeg, txt, doc, mp3, wmv, xlsx, html, ასევე გამყიდველის ვებ-გვერდზე საქონელზე 

განთავსებული დამატებები 

7. მხარეთა უფლებები და მოვალეობები 

7.1. მყიდველის უფლებები: 

7.1.1. მყიდველს უფლება აქვს მიაწოდოს მას ციფრული პროდუქტი პროდუქტის 

ბარათში მისი აღწერილობის შესაბამისად. 

7.1.2. შემდგომი პერსონალიზაციისთვის განკუთვნილი ციფრული პროდუქტის 

შეძენისას მყიდველს უფლება აქვს შეცვალოს დიზაინის შაბლონები, საიტის 

პარამეტრები და ა.შ. მათი საჭიროებების შესაბამისად. 

7.2. მყიდველის ვალდებულებები: 

7.2.1. მყიდველი ვალდებულია ციფრული საქონლის მიღებამდე სრულად გადაიხადოს 

ციფრული საქონელი. 

7.2.2. მყიდველი ვალდებულია გამყიდველს მიაწოდოს ყველა საჭირო ინფორმაცია 

პერსონალური ციფრული საქონლის მომზადებისა და მიწოდებისთვის. 

7.2.3 მყიდველი იღებს ვალდებულებას გამოიყენოს მიწოდებული ციფრული საქონელი 

ექსკლუზიურად პირადი მიზნებისთვის და განუსაზღვრელი ვადით და ნებისმიერი 

რაოდენობით და არ გადასცეს ეს ციფრული პროდუქტი სხვა პირებს უსასყიდლოდ ან 

გაყიდვის მიზნით. მყიდველი იღებს ვალდებულებას არ გაავრცელოს ციფრული 

საქონლის ასლები USB, HDD, CD ან DVD მედიაზე, ან დაბეჭდილი ქაღალდზე 

ელექტრონული ასლიდან. ასევე, მყიდველს არ აქვს უფლება გადასცეს ბმულები და 

პაროლები გამყიდველის ვებსაიტის გვერდებიდან საქონლით მესამე პირებზე. 

7.3. გამყიდველის უფლებები: 

7.3.1. გამყიდველს უფლება აქვს არ მიაწოდოს ციფრული საქონელი, რისთვისაც მას 

სრულად არ მიუღია თანხები. 

7.3.2. გამყიდველს უფლება აქვს მოითხოვოს დაკარგული მოგების ოდენობის 

კომპენსაცია მყიდველისათვის მის მიერ მიწოდებული საქონლის უსასყიდლოდ 

გადაცემის ან გადაყიდვის გამოვლენის შემთხვევაში 

7.4.1 გამყიდველი ვალდებულია ციფრული საქონელი სათანადო ხარისხით მიაწოდოს 

პროდუქტის ბარათში აღწერილი მახასიათებლების შესაბამისად. 

8. დავის გადაწყვეტის პროცედურა. ციფრული საქონლის დაბრუნება და გაცვლა 



8.1. ამ შეთანხმების დადებით, გამყიდველი და მყიდველი თანხმდებიან შეთანხმების 

მიღწევას მოლაპარაკებების გზით. 

8.2. ციფრული საქონელი არ არის დასაბრუნებელი. ამის საფუძველია "სათანადო 

ხარისხის არასასურსათო პროდუქტების ჩამონათვალის" მე -14 პუნქტი, რომელიც არ 

ექვემდებარება დაბრუნებას ან გაცვლას სხვების მსგავს საქონელზე: ზომა, ფორმა, ზომა, 

სტილი, ფერი ან კონფიგურაცია", რომელიც შემოღებულია საქართველოს მთავრობის 

06.02.2002 No81 დადგენილებით. ამ პუნქტის თანახმად, " არა პერიოდული გამოცემები 

(აუდიო და ვიდეო კასეტები, ფლოპი დისკები და კომპაქტური დისკები, ასევე წიგნები, 

ბროშურები, ალბომები, კარტოგრაფიული და ფურცლოვანი მუსიკალური გამოცემები, 

ფურცლების გამოცემები, კალენდრები, პუბლიკაციები, რომლებიც 

რეპროდუცირებულია ტექნიკურ მედიაზე)" არ ექვემდებარება დაბრუნებას ან გაცვლას 

მსგავსი პროდუქტისთვის. 

8.3. პერსონალური ციფრული საქონლის დაბრუნება ასევე შეუძლებელია. ამის მიზეზი 

საქართველოს სახელმწიფოს "მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ" კანონის 26.1 

მუხლის მე-4 პუნქტია, სადაც ნათქვამია,რომ " მომხმარებელს არ აქვს უფლება უარი 

თქვას სათანადო ხარისხის საქონელზე, რომელსაც აქვს ინდივიდუალურად 

განსაზღვრული თვისებები, თუ მითითებული საქონლის გამოყენება შესაძლებელია 

მხოლოდ მომხმარებლის მიერ მისი შეძენით ." 

8.4. მყიდველს, ციფრული პროდუქტის გადახდის შემდეგ, აქვს შესაძლებლობა 

გადმოწეროს იგი თავის კომპიუტერში და გამოიყენოს იგი თავისი შეხედულებისამებრ. 

8.5. მომხმარებლისთვის თანხის დაბრუნება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, 

თუ ციფრული პროდუქტი არ შეესაბამება გამყიდველის ვებსაიტზე მითითებულ 

ფუნქციონირებას — მას შემდეგ, რაც კონტრაქტორმა დაადგინა და დაადასტურა, რომ ეს 

შეუსაბამობა ნამდვილად ხდება. 

8.6. მყიდველის არასაკმარისი ცოდნა არ არის დაბრუნების მიზეზი, მათ შორის, მაგრამ 

არ შემოიფარგლება შემდეგი გარემოებებით: 

* ციფრული პროდუქტების გამოყენების შეუძლებლობა სისტემის და სხვა პროგრამული 

უზრუნველყოფის პარამეტრების ან/და ვერსიების შეუსრულებლობის გამო, რომლებიც 

გამოიყენება გამყიდველის ვებსაიტზე მითითებულ სისტემურ მოთხოვნებთან; 

* ციფრული პროდუქტების გარეგნობის (დიზაინის) მორგების ან შეცვლის 

შეუძლებლობა HTML, CSS, PHP და სხვა ტექნოლოგიების საჭირო ცოდნის არარსებობის 

გამო; 

* ციფრული პროდუქტების წყაროს კოდში ცვლილებების შეტანის შეუძლებლობა 

პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავებაში საჭირო ცოდნის არარსებობის გამო; 

* საქონლის ყიდვისას საბაზისო ცოდნის ნაკლებობა. ამ განყოფილების პროდუქციის 

ტექნიკური მხარდაჭერა არ არის გათვალისწინებული. 



8.7. მხოლოდ გამყიდველის მიერ გადახდილი ციფრული პროდუქტისთვის მიღებული 

თანხა, საბანკო გადასახადებისა და სხვა გადასახადების გამოკლებით, ექვემდებარება 

დაბრუნებას. გამყიდველის მიერ მყიდველის მხრიდან ციფრული პროდუქტის 

დაყენების მიზნით მიღებული თანხები არ არის დასაბრუნებელი. თანხის დაბრუნება 

ხდება წერილობითი განაცხადის მიღების დღიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის 

განმავლობაში იმ შემთხვევაში, თუ გამყიდველი გადაწყვეტს მყიდველისთვის თანხის 

დაბრუნებას. 

9. მხარეთა პასუხისმგებლობა 

9.1. ამ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად 

შესრულებისათვის მხარეები პასუხისმგებელნი არიან საქართველოს სახელმწიფოს 

მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. 

9.2. გამყიდველი პასუხისმგებელია მიწოდებული ციფრული საქონლის შესაბამისობაზე 

პროდუქტის ბარათში მითითებულ ტექნიკურ მახასიათებლებთან, აგრეთვე ციფრული 

საქონლის შინაარსის კანონის ყველა ნორმასთან შესაბამისობაზე. 

9.3. მყიდველი პასუხისმგებელია ციფრული საქონლის სწორად გამოყენებაზე 7.2.3 

პუნქტის შესაბამისად 

9.4. გამყიდველი არ არის პასუხისმგებელი შეკვეთის განთავსებისას მყიდველის მიერ 

მოწოდებული ინფორმაციის შინაარსსა და სიზუსტეზე. 

9.5. მყიდველი პასუხისმგებელია შეკვეთის განთავსებისას მოწოდებული ინფორმაციის 

სიზუსტეზე. 

9.6. მყიდველს უფლება აქვს შეკვეთის არასათანადო შესრულებისთვის ყველა პრეტენზია 

გამოაგზავნოს ელ. ფოსტის მისამართზე: englishme.company@gmail.com . ყველა 

მიღებული ინფორმაცია მუშავდება მისი მიღების დღიდან 3 (სამი) სამუშაო დღის 

განმავლობაში. 

10. საავტორო უფლებები 

10.1. ციფრული საქონლის შინაარსი, მათ შორის ყველა ტექსტი, სურათი (ფოტოსურათი), 

აუდიო ფაილები, ვიდეო ფაილები, ცხრილები და ა.შ. განკუთვნილია მხოლოდ 

მყიდველის პირადი სარგებლობისთვის. დაცულია ციფრული საქონლის შინაარსის 

ყველა საავტორო უფლება. საავტორო უფლებების მფლობელის მიერ აკრძალულია 

კოპირება, გაცვლა, გაქირავება, გაყიდვა ან სხვა გასხვისება. აკრძალვის დარღვევა 

კანონით ისჯება. 

10.2. ვებ-გვერდზე განთავსებული ყველა ტექსტური ინფორმაცია და გრაფიკული 

გამოსახულება https://store.englishme.io , არის ციფრული პროდუქტის გამყიდველის 

საკუთრება. 

11. საბანკო რეკვიზიტები 



ინდივიდუალური მეწარმე Yan Yarygin TIN 305561585. ფაქტობრივი მისამართი: 

საქართველო, თბილისი, 0186, ვაკის რაიონი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი, III კვარტალი, 

კორპუსი 22ბ, (ნაკვეთი N13/30), სხვენი N41ა. საფოსტო მისამართი: საქართველო, 

თბილისი, 0186, ვაკის რაიონი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი, III კვარტალი, კორპუსი 22ბ, 

(ნაკვეთი N13/30), სხვენი N41ა. 

ანგარიშსწორების ანგარიში No. GE32BG0000000538386997USD. სს საქართველოს ბანკი, 

გაგარინის ქ. 29ა, 0160 Tbilisi, Georgia, S. W. I. F. T.: BAGAGE22 

ანგარიშსწორების ანგარიში No. GE34TB7937436110100011. სს თიბისი ბანკი, 

მარჯანიშვილის ქ. 7, 0102 Tbilisi, Georgia, S. W. I. F. T.: TBCBGE22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Публичный договор-оферта по продаже цифровых товаров 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Individual Entrepreneur Yan Yarygin (далее — «Englishme»), являющийся резидентом 

государства Грузия, зарегистрированный по законодательству государства Грузия за ИНН 

305561585, по адресу: Georgia, Tbilisi, Vake district, 0186, Vazha-Pshavela avenue, III quarter, 

building 22b, (plot 13/30), attic №41a, публикует Публичную оферту о продаже цифровых 

товаров, представленных на официальном интернет-сайте Продавца https://store.englishme.io. 

1.2. В соответствии с государственными документами государства Грузия данный документ 

является публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже условий физическое 

лицо, производящее акцепт этой оферты, осуществляет оплату Товара в соответствии с 

условиями настоящего Договора. В соответствии с государственными документами 

государства Грузия, оплата Товара Покупателем является акцептом оферты, что считается 

равносильным заключению Договора на условиях, изложенных в настоящей оферте. 

1.3. На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты 

и, если вы не согласны с каким-либо пунктом данной оферты, Вам предлагается отказаться от 

покупки Товара, предоставляемого Продавцом. 

1.4. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют 

следующие значения: 

Акцепт – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора; 

Оферта – публичное предложение Продавца, адресованное любому физическому лицу 

(гражданину), заключить с ним договор купли-продажи (далее – «Договор») на 

существующих условиях, содержащихся в Договоре. 

Покупатель – посетитель Сайта физическое лицо, заключившее с Продавцом Договор на 

условиях, содержащихся в Договоре и совершающий покупку Цифрового товара (-ов). 

Стороны – Продавец и Покупатель именуемые вместе. 

Сайт – размещенная в сети Интернет площадка с доменным именем https://store.englishme.io, 

представляющая собой интернет-магазин, содержащий каталогизированный ассортимент 

товаров Продавца. 

Цифровой товар – виртуальный продукт, являющийся предметом настоящего договора и 

имеющий завершенный вид и готовый к использованию. 

Доставка – доставка Продавцом цифровых товаров, представленных на Сайте посредствам 

электронных каналов связи на электронный почтовый ящик, адрес которого указан 

Покупателем в Заказе; 

Заказ – отдельные позиции из ассортиментного перечня Цифровых товаров, указанные 

Покупателем при оформлении заявки на получение Цифрового товара. 

https://store.englishme,io/


Корзина – виртуальный инструмент, служащий для удобного оформления процесса покупки 

цифровых товаров на Сайте. В Корзине группируются все товары, которые Покупатель 

намерен приобрести. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Продавец продает Цифровые товары (электронные версии видеоуроков, аудиоуроков, 

вокабуляров, вебинаров и прочее) в соответствии с действующим прейскурантом, 

опубликованным в интернет-магазине Продавца на сайте https://store.englishme.io, а 

Покупатель производит оплату и принимает Товар в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

2.2. Продавец поставляет Цифровые товары в исключительно виртуальном виде, посредством 

электронной почты и не осуществляет отправку печатных товаров по почте. 

2.3. Настоящий Договор является официальными документом Продавца. 

3. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА 

3.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем путем направления надлежаще заполненной 

формы в процессе оформления оплаты. Все графы формы для оплаты должны быть 

заполнены. В случае отсутствия необходимой информации, позволяющей идентифицировать 

Покупателя и отправить ему Товар, Заказ Продавцом не будет принят. 

3.2. При оформлении Заказа Покупатель обязуется предоставить следующую информацию о 

себе: – Имя, Фамилия.  – Адрес электронной почты. 

3.3. Покупатель дает свое согласие на обработку Продавцом персональных данных 

Покупателя с использованием или без использования средств автоматизации, сроком на 5 

(пять) лет. Данное согласие Покупателя распространяется на его имя и электронный адрес, 

указанные при оформлении Заказа. Согласие предоставляется на осуществление любых 

действий в отношении персональных данных, которые необходимы для надлежащего 

исполнения настоящего Договора, включая без ограничения: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, блокирование и 

уничтожение, а также осуществление любых иных действий с персональными данными в 

соответствии с действующим законодательством государства Грузия. 

3.4. Оплата Покупателем сделанного на сайте Заказа означает согласие Покупателя с 

условиями настоящего Договора. День оплаты Заказа является датой заключения Договора 

купли-продажи между Продавцом и Покупателем. 

3.5. В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся Товара, перед оформлением 

Заказа ему необходимо обратиться за консультацией Продавца на электронный почтовый 

ящик englishme.company@gmail.com. 

4. ПОРЯДОК ЗАКАЗА. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ЦИФРОВЫХ ТОВАРОВ 

4.1. Сценарий покупки готовых цифровых товаров: 

– Выбор Покупателем подходящего Цифрового товара (-ов). 

– Сбор Цифровых товаров в Корзину. 

– Оформление Заказа и Регистрация на странице Оплата. 



– Оплата 100% (сто процентов) суммы Заказа через онлайн сервисы Payze (PSP Payze), PayPal 

(PayPal Inc.), Payeer (Payeer OU and Paycorp Limited), Тинькофф банк (АО “Тинькофф банк”) 

и/или Приорбанк (ОАО “Приорбанк”) (на выбор Пользователя), а точнее, одним из способов, 

предоставляемых на странице https://store.englishme.io/checkout/. 

– Изменение статуса Заказа на «Оплачен и доставлен» после получения Продавцом полной 

суммы оплаты. 

– Отправка Покупателю электронного письма с информацией о получении доступа к 

электронному товару. 

4.2. Продавец осуществляет доставку Товара на основании сделанного Покупателем Заказа. 

4.3. Товар считается полученным Покупателем, а обязанность Продавца по доставке Товара 

исполненной с момента фиксации операции по отправке Товара по средствам электронных 

каналов связи на электронный почтовый ящик Покупателя в автоматизированной электронной 

системе Продавца. 

4.4. В случае неполучения Товара Покупателем в срок, указанный в п. 4.1 и 4.2. настоящего 

Договора, либо из-за технических проблем почтового сервера провайдера Покупателя или по 

иным возникшим причинам, Покупателю необходимо связаться с Продавцом через 

электронный почтовый ящик englishme.company@gmail.com и сообщить о неполучении 

Товара. В этом случае Продавец осуществит поставку Товара повторно в течение 3 (трех) 

рабочих дней с момента получения от Покупателя соответствующего сообщения. 

5. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

5.1. Ассортимент и цена Цифровых товаров представлены в свободном доступе на Сайте 

Продавца. 

5.2. Стоимость Товара, указанная на интернет-сайте https://store.englishme.io, может быть 

изменена Продавцом в одностороннем порядке в любое время. 

5.3. Оплата за Цифровые товары происходит безналичным путем с помощью доступной 

онлайн Формы безналичной оплаты на счет Продавца. 

5.4. Передача банковских сведений производится с соблюдением всех необходимых мер 

безопасности и обеспечивается сервисами оплат Payze (PSP Payze), PayPal (PayPal Inc.), Payeer 

(Payeer OU and Paycorp Limited), Тинькофф банк (АО “Тинькофф банк”) и/или Приорбанк 

(ОАО “Приорбанк”) (на выбор Пользователя), работающим по международным стандартам, и 

имеющим сертификат соответствия международному стандарту PCI DSS (безопасность 

индустрии платежных карт). Все операции с банковскими картами производятся по 

технологии 3-D Secure: это своего рода двойная защита, когда банк просит пользователя 

подтвердить платеж специальным паролем, получить который может только владелец карты. 

5.5. Оплата происходит с использованием банковских кредитных и дебетовых карт 

следующих платежных систем: Visa, MasterCard, Maestro или UnionPay, а также с помощью 

криптовалют и электронных денег. 

5.6. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным с момента 

поступления денежных средств на расчетный счет Продавца. 

5.7. В случае, если для оплаты товаров Процессинговый центр не принимает карты 

Пользователя, Пользователь имеет право произвести оплату товаров альтернативными 



способами (перевод на счет АО “Тинькофф банк” или ОАО “Приорбанк”). При данном 

способе оплаты Пользователь подтверждает, что он ознакомился, согласен и принимает 

правила и условия настоящего Договора  

 

Номер счета в АО “Тинькофф банк”: 40820810800001002541 

Номер счета в ОАО “Приорбанк”: BY68PJCB30141090091015049840 

Номер счета в ОАО “Приорбанк”: BY40PJCB30141090081059749933 

 

При осуществлении Пользователем оплаты на счета АО “Тинькофф банк” и/или ОАО 

“Приорбанк” Пользователь обязан производить оплату товаров по текущему курсу продажи 

доллара США (USD) банка получателя на момент оплаты. Для подтверждения совершения 

оплаты Пользователь обязан предоставить чек о переводе денежных средств Englishme 

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИФРОВЫХ ТОВАРОВ 

6.1. Цифровые товары поставляются в следующих форматах: PDF-формат, mp4, jpeg, txt, doc, 

mp3, wmv, xlsx, html, а также размещенные дополнения к Товарам на Сайте Продавца 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

7.1. Права Покупателя: 

7.1.1. Покупатель имеет право на предоставление ему Цифрового товара в соответствии с его 

описанием в карточке товара. 

7.1.2. При покупке Цифрового товара, предназначенного для последующей персонализации, 

Покупатель имеет право изменять шаблоны дизайна, настройки сайтов и прочее под свои 

нужды. 

7.2. Обязанности Покупателя: 

7.2.1. Покупатель обязан произвести оплату за Цифровой товар в полном объёме до получения 

Цифрового товара. 

7.2.2. Покупатель обязан предоставить Продавцу все необходимые сведения для подготовки и 

поставки персонализированных Цифровых товаров. 

7.2.3 Покупатель обязуется использовать поставленный Цифровой товар исключительно в 

личных целях и в течение неопределенного срока и в любых количествах, и не распространять 

данный Цифровой товар среди других лиц с безвозмездной целью или с целью продажи. 

Покупатель обязуется не распространять копии Цифрового товара на USB, HDD, CD или 

DVD-носителях, или в распечатанном на бумаге с электронной копии виде. Также, 

Покупатель не имеет права передавать ссылки и пароли от страниц Сайта Продавца с Товаром 

третьим лицам. 

7.3. Права Продавца: 

7.3.1. Продавец имеет право не поставлять Цифровые товары, за которые им не получены 

денежные средства в полном объеме. 

7.3.2. Продавец имеет право требовать возмещения ему размера упущенной выгоды в случае 

обнаружения безвозмездной передачи или перепродажи поставленного им Покупателю 



7.4.1 Продавец обязан поставить Цифровой товар в надлежащем качестве в соответствии с 

описанными в карточке товара характеристиками. 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ВОЗВРАТ И ОБМЕН ЦИФРОВЫХ ТОВАРОВ 

8.1. Продавец и Покупатель, заключая настоящий Договор, соглашаются достигать согласия 

путем переговоров. 

8.2. Цифровой товар не подлежит возврату. Основанием этому служит пункт 14 «Перечня 

непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на 

аналогичный товар других: размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» 

введенный Постановлением Правительства государства Грузия от 06.02.2002 №81. Согласно 

данному пункту не подлежат возврату или обмену на аналогичный товар «непериодические 

издания (аудио- и видеокассеты, дискеты и компакт-диски, а также книги, брошюры, 

альбомы, картографические и нотные издания, листовые издания, календари, издания, 

воспроизведенные на технических носителях информации)». 

8.3. Персонализированный Цифровой товар также не может быть возвращен. Основанием 

этому служит п. 4 статьи 26.1 «Закона о защите прав потребителей» государства Грузия, 

гласящий о том, что «потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, 

имеющего индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть 

использован исключительно приобретающим его потребителем». 

8.4. Покупатель после оплаты цифрового товара имеет возможность скачать его себе на 

компьютер и использовать его по своему усмотрению. 

8.5. Возврат денежных средств Пользователю возможен только в случае, если Цифровой товар 

не соответствует функциональным возможностям, заявленным на сайте Продавца, — после 

того как Исполнителем будет установлено и подтверждено, что данное несоответствие 

действительно имеет место. 

8.6. Недостаточный уровень знаний Покупателя не является основанием для возврата 

денежных средств, включая, но не ограничиваясь следующими обстоятельствами: 

 Невозможность использования Цифровой товаров из-за несоответствия настроек и/или 

версий используемого системного и иного программного обеспечения, системным 

требованиям, указанным на веб-сайте Продавца; 

 Невозможность настройки или изменения внешнего вида (дизайна) Цифровой товаров 

из-за отсутствия необходимых знаний HTML, CSS, PHP и других технологий; 

 Невозможность внесения изменений в исходный код Цифровой товаров из-за 

отсутствия необходимых знаний в разработке программного обеспечения; 

 Отсутствие базовых знаний при покупке товаров. Техническая поддержка для товаров 

из этого раздела не оказывается. 

8.7. Возврату подлежит только сумма, полученная Продавцом за платный Цифровой товар, 

без учета комиссий банков и других платежей. Денежные средства, полученные Продавцом за 

установку Цифрового товара на стороне Покупателя, возврату не подлежат. Возврат 

осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения письменного 

заявления в случае принятия Продавцом решения о возврате денежных средств Покупателю. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 



9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Государства Грузия. 

9.2. Продавец несет ответственность за соответствие поставленного Цифрового Товара 

техническим характеристикам, обозначенным в карточке товара, а также за соответствие 

содержания Цифрового Товара всем нормам закона. 

9.3. Покупатель несет ответственность за надлежащее использование Цифрового товара в 

соответствии с п. 7.2.3 

9.4. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации, 

предоставленной Покупателем при оформлении Заказа. 

9.5. Покупатель несёт ответственность за достоверность предоставленной информации при 

оформлении Заказа. 

9.6. Все претензии по ненадлежащему исполнению заказа Покупатель вправе направить на 

адрес электронной почты: englishme.company@gmail.com. Вся поступившая информация 

обрабатывается в течение 3 (трех) рабочих дней с момента ее получения. 

10. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

10.1. Содержание Цифровых товаров, включая все тексты, изображения (фотографии), 

аудиофайлы, видеофайлы, таблицы и пр. предназначены исключительно для личного 

использования Покупателем. Все авторские права на содержание Цифровых товаров 

защищены. Копирование, обмен, прокат, аренда, продажа или иное отчуждение запрещены 

правообладателем. Нарушение запрета преследуется по Закону. 

10.2. Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на Сайте 

https://store.englishme.io, являются собственностью Продавца Цифрового Товара. 

11. РЕКВИЗИТЫ 

Individual Entrepreneur Yan Yarygin ИНН 305561585. Фактический адрес: Georgia, Tbilisi, 0186, 

Vake district, Vazha-Pshavela avenue, III quarter, building 22b, (plot N13/30), attic N41a. 

Почтовый адрес: Georgia, Tbilisi, 0186, Vake district, Vazha-Pshavela avenue, III quarter, building 

22b, (plot N13/30), attic N41a.  

Расчетный счет № GE32BG0000000538386997USD. JSC Bank of Georgia, 29a Gagarini St., 0160 

Tbilisi, Georgia, S.W.I.F.T.: BAGAGE22 

Расчетный счет № GE34TB7937436110100011. JSC TBC Bank, 7 Marjanishvili St., 0102 Tbilisi, 

Georgia, S.W.I.F.T.: TBCBGE22 


