
Угода з користувачем 

Ця Угода з Користувачем (далі - Угода) встановлює умови та правила використання сайту 
stefalin.com (далі - Сайт), взаемодії з Адміністратором сайту.. 

1. Загальні умови 

1.1. Використання сайту означає, що користувач приймає і зобов'язується дотримуватися всіх 
нижченаведених умов цієї Угоди. 

1.2. Ця Угода повністю чи в будь-якій її частині може бути змінена власником ресурсу 
(сайту) в будь-який час. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її опублікування на 
сайті. 

2. Взаємодія з сайтом 

2.1. При використанні Сайту та інформації з Сайту заборонені наступні дії: 

● використовувати автоматизовані програми взаємодії з Сайтом; 
● використовувати Сайт будь-яким способом, який може перешкоджати нормальному 

функціонуванню Сайту; 
● використовувати посилання на сторінки Сайту або на сам Сайт в спам-розсилках 

(масова розсилка реклами без згоди одержувача). 

2.2. На сайті є особистий кабінет. Користувач самостійно заповнює дані, необхідні  

для оформлення замовлення. 

3. Умови використання сайту 

3.1. Користувач може скористатися сайтом для ознайомленні з інформацією, отримання 
довідки про інформацію на сайті, замовлення товару, який представлений на сайті. 
Заповнити форму замовлення, сплачувати вартість замовлення за допомогою вказаних на 
сайті платіжних систем. 

3.2. Будь-яку інформацію копіювати з сайту на інші інтернет ресурси можна лише з 
використанням гіперпосилання на stefalin.com. 

3.5. Вся інформація, розміщена на Сайті є інтелектуальною власністю мережі аптек СТ 
“ДЕВРО”, якщо прямо не зазначено інше. 

4. Оплата,  товари, послуги 

4.1. Після оформлення замовлення Користувач має можливість оплатити товари/послуги за 
допомогою платіжних систем: Приват24, Western Union, Geo-Pay, AdvCash, Bitcoin, Qiwi, та 
за допомогою карток Visa, Mastercard. 

4.2. Оплата має бути підтверджена Адміністратором сайту, про що останній повідомляє 
Користувача. 

4.3. Товар не може бути повернений у разі, якщо Користувач скористався їм. 

5. Відповідальність 

5.1. Продукти, послуги, інформація та інші матеріали розміщені на офіційному сайті 
stefalin.com та офіційних сторінках у Facebook, Instagram та YouTube, включно з товарними 
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етикетками і упаковкою, представлені виключно в інформаційних цілях і не повинні 
сприйматися як альтернатива консультації лікаря, або медичні препарати. СТ “ДЕВРО” не 
несе відповідальності за будь-який діагноз, встановлений читачем самостійно на підставі 
розміщеної нею інформації, і не відповідає за зміст будь-яких зовнішніх інтернет-ресурсів, 
на які зроблено посилання, включно з будь-якими комерційними продуктами або послугами, 
згаданими у них. 

5.2. Завжди Користувач повинен консультуватися зі своїм лікарем, якщо у вас виникають 
питання, пов'язані з вашим здоров'ям. 

5.3. Товари, представленні на сайті не відносятся до лікарських препаратів, не зареєстровані 
як лікарські препарати та не містять в составі фармацевтичні речовини. Товари мають 
відношення лише до засобів народної медицини. 

5.4. Замовляючи товари на сайті Користувач підтверджує, що ознайомився з даною угодою, 
має особисте переконання відносно спроможності товару вирішити його питання. 
Ознайомився з умовами гарантії на сторінки https://stefalin.com/warranty 

Користувач може зберігати представлені матеріали для некомерційного використання. 

 

Погоджуючись з умовами даної Угоди, Ви надаєте згоду на обробку нами Ваших 
персональних даних (відповідно до сформульованої в цій Політиці конфіденційності мети її 
обробки), що включає: будь-які дії або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, 
накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення 
(розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у 
тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем. 
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