
Дагавор публічнай аферты 
на набыццё тавараў праз інтэрнэт-краму stant.by 

г. Мінск 

 

1. Агульныя палажэнні 
1.1. Гэты публічны дагавор (далей у тэксце – «Дагавор») вызначае парадак продажу 
тавараў праз інтэрнэт-краму stant.by (далей у тэксце Прадавец), якая належыць ААТ 
«Стант-Крап» (УНП 191683011; 220024, г. Мінск, вул. Бабушкіна д. 17; р/р № 
BY83ALFA30122601910080270000; банк: ЗАТ «Альфа-Банк», г. Мінск, вул. Чырвоная, 7 

код ALFABY2X; тэл. 8017 270-89-69), і Пакупніком, які прыняў (акцэптаваў) публічную 
прапанову (аферту) аб заключэнні гэтага Дагавора. 
Гэты Дагавор вызначае парадак вядзення Прадаўцом куплі-продажу тавару праз інтэрнэт-

краму ў адпаведнасці з арт. 405 Грамадзянскага кодэкса Рэспублікі Беларусь (далей у 
тэксце – ГК РБ) і з’яўляецца афіцыйнай публічнай афертай Прадаўца, якая адрасуецца 

няпэўнаму колу асоб. 
1.2. Асоба, якая здзяйсняе акцэпт гэтай аферты, становіцца Пакупніком. Фактам прыняцця 
(акцэпту) Пакупніком умоў гэтага Дагавора з’яўляецца заказ тавару, адпраўлены 
націсканнем кнопкі «Аформіць заказ» у раздзеле «Кошык» пры дапамозе электроннай 
сувязі, у парадку і на ўмовах, вызначаных гэтым Дагаворам і ўмовамі (п. 3 арт. 408 ГК РБ). 

1.3. Аплачваючы тавар праз сайт stant.by пры дапамозе электроннай сувязі, ці 
пацвярджаючы заказ на дастаўку пры дапамозе электроннай сувязі або па тэлефоне, 
Пакупнік прымае і згаджаецца з усімі ўмовамі, выкладзенымі ў гэтым Дагаворы і з 
інфармацыяй, размешчанай на сайце Прадаўца ў момант аплаты тавару. 
1.4. Адносіны паміж Прадаўцом і Пакупніком рэгулююцца Грамадзянскім кодэксам 
Рэспублікі Беларусь ад 07.12.1998 № 218-З, Законам Рэспублікі Беларусь ад 09.01.2002 

№ 90-З «Аб абароне правоў спажыўцоў», Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі 
Беларусь ад 15.01.2009 № 31 «Об утверждении Правил при осуществлении розничной 
торговли по образцам» і іншымі нарматыўнымі прававымі актамі Рэспублікі Беларусь, 
якія рэгулююць адносіны рознічнай куплі-продажу. 
1.5. Гэты Дагавор, які заключаецца ў форме акцэпту аферты, укладзены ў адпаведнасці з 
параграфам 2 главы 30 ГК РБ «Розничная купля-продажа», іншымі нарматыўнымі 
прававымі актамі Рэспублікі Беларусь, якімі рэгулююцца пытанні рознічнай куплі-
продажу, не патрабуе двухбаковага падпісання і сапраўдны ў электронным выглядзе. 
1.6. Кожны бок гарантуе іншаму боку, што мае адпаведнае права і дастатковы аб’ём 
дзеяздольнасці, а таксама ўсе іншыя правы і паўнамоцтвы, неабходныя для заключэння і 
выканання гэтага Дагавора. 
1.7. Прадавец пакідае сабе права ўносіць змяненні ў гэты Дагавор і інфармацыю ў 
інтэрнэт-краме ў аднабаковым парадку, у сувязі з чым Пакупнік абавязваецца на момант 
звароту да Прадаўца з заказам на тавар улічваць магчымыя змяненні. Змяненні і (або) 
дапаўненні, якія ўносяцца ў гэты Дагавор, уступаюць у сілу ў дзень іх апублікавання ў 
інтэрнэт-краме. Змяненні і (або) дапаўненні, якія ўносяцца ў гэты Дагавор у сувязі са 
змяненнямі дзеючага заканадаўства, уступаюць у сілу адначасова са ўступленнем ў сілу 
змяненняў у гэтых актах заканадаўства. 
1.8. Прадавец абавязаны ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь 
своечасова ў даступнай форме давесці да ведама Пакупніка неабходную і дакладную 

інфармацыю аб таварах, якая забяспечыць магчымасць правільнага выбару тавару. 



2. Прадмет дагавора 

2.1. Паводле гэтага Дагавора рознічнай куплі-продажу тавараў на падставе ўзораў па-за 
гандлёвым аб’ектам Прадавец, які ажыццяўляе прадпрымальніцкую дзейнасць продажу 

тавараў у розніцу, абавязваецца перадаць Пакупніку заказаны ў інтэрнэт-краме тавар, 
прызначаны для асабістага, сямейнага, хатняга або іншага выкарыстання, якое не 
супярэчыць заканадаўству Рэспублікі Беларусь, адпаведны яго ўзору або апісанню, з 
якасцю і цэнамі, якія адпавядаюць інфармацыі, пададзенай Пакупніку ў інтэрнэт-краме 
Прадаўца, а Пакупнік абавязваецца аплаціць і прыняць тавар у адпаведнасці з умовамі 
гэтага Дагавора. 

3. Афармленне заказу. Канфідэнцыяльнасць 

3.1. Заказ Пакупніка можа быць аформлены па тэлефоне і (або) праз сайт. 
3.1.1. Пры афармленні заказу па тэлефоне Пакупнік дае Прадаўцу наступную інфармацыю 
для афармлення заказу: найменне тавару і колькасць, спосаб пастаўкі заказу (дастаўка або 
самавываз), спосаб аплаты заказу, адрас дастаўкі заказу, кантактны тэлефон, пажаданы 
час атрымання заказу. 
3.1.2. Пры афармленні заказу праз сайт Пакупнік запаўняе электронную форму заказу на 
тавар і адпраўляе сфарміраваны заказ Прадаўцу праз сетку Інтэрнэт. 
3.2. Інфармацыя пра заказ, атрыманы Прадаўцом, узгадняецца з Пакупніком ці 
Атрымальнікам па кантактным тэлефоне або электроннай пошце з мэтай удакладнення 
спосабу пастаўкі заказу (дастаўка або самавываз), спосабу аплаты заказу, адраса і даты 
дастаўкі заказу, кантактных даных, пажаданага часу атрымання заказу.  
3.3. Пры афармленні заказу праз сайт Пакупнік атрымлівае на ўказаны ім адрас 
электроннай пошты электронны Ліст з апавяшчэннем, які пацвярджае факт афармлення 
Пакупніком формы заказу на сайце Прадаўца. Гэты ліст з апавяшчэннем не з’яўляецца 
пацвярджэннем факта прыняцця заказу Прадаўцом. 

3.4. Пасля далейшай апрацоўкі заказу, Пакупнік атрымлівае на ўказаны ім адрас 
электроннай пошты аформлены «Заказ кліента» і, у выпадку выяўлення, што на складзе 
Прадаўца адсутнічае неабходны тавар або неабходная яго колькасць, Прадавец накіроўвае 
на адрас электроннай пошты Пакупніка «Акт несупадзення», дзе ўказана нястача таго ці 
іншага тавару. Пакупнік мае права пагадзіцца прыняць тавар у колькасці, якую мае 

Прадавец, ці адмовіцца ад заказу. 
3.5. У выпадку ўзнікнення ў Пакупніка пытанняў, якія датычацца апісання, уласцівасцей і характарыстык тавару, перад афармленнем заказу Пакупнік можа 
звярнуцца да Прадаўца па ўказаных на сайце інтэрнэт-крамы тэлефонах або адправіць 
электроннае паведамленне праз форму ў раздзеле «Кантакты» на сайце інтэрнэт-крамы 
Прадаўца. 
3.6. Пакупнік мае права ўнесці змяненні ў заказ да таго, як Прадавец пачне выконваць яго, 

г. зн. да моманту пацвярджэння, што Прадавец прыняў заказ у выкананне. 

3.7. Уся інфармацыя, пададзеная Пакупніком, з’яўляецца канфідэнцыяльнай. Размяшчэнне 
Пакупніком заказу азначае згоду і дазвол Прадаўцу на апрацоўку персанальных даных 

Пакупніка (а іменна: прозвішча, імя, імя па бацьку; даты нараджэння; полу; адраса 
дастаўкі; хатняга, працоўнага, мабільнага тэлефонаў; адраса электроннай пошты, і іншых 

даных), паведамленыя Пакупніком, у тым ліку на збіранне, сістэматызацыю, накапленне, 

захоўванне, удакладненне (абнаўленне, змяненне), выкарыстанне, распаўсюджванне (у 
тым ліку перадачу на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь і трансгранічную перадачу), 
абязлічванне (ананімізацыю), блакіраванне, знішчэнне персанальных даных, а таксама 
перадачу іх контрагентам Прадаўца і староннім асобам для правядзення даследаванняў, 
накіраваных на паляпшэнне якасці паслуг, для правядзення маркетынгавых праграм 



(акцый), статыстычных даследаванняў, а таксама для прасоўвання паслуг на рынку праз 
ажыццяўленне прамых кантактаў з Пакупніком з дапамогай розных сродкаў сувязі, у тым 
ліку, але не толькі праз: паштовую рассылку, электронную пошту, тэлефон, факсімільную 

сувязь, сетку Інтэрнэт. Пакупнік згаджаецца і дазваляе Прадаўцу, контрагентам Прадаўца 
і староннім асобам апрацоўваць персанальныя даныя Пакупніка з дапамогай 
аўтаматызаваных сістэм кіравання базамі даных, а таксама іншых праграмных сродкаў. 
3.7.1. Пакідаючы персанальныя даныя, Пакупнік пацвярджае тым самым сваю згоду на 
атрыманне электронных лістоў і SMS-паведамленняў, якія змяшчаюць інфармацыю пра 
навінкі, акцыі, спецыяльныя прапановы, новыя ўмовы і г.д. 
3.8. Пакупнік згаджаецца з тым, што, калі гэта неабходна для рэалізацыі мэт, указаных у 
гэтым Дагаворы, яго персанальныя даныя, атрыманыя Прадаўцом, могуць быць 
перададзены староннім асобам, якім Прадавец можа даручыць апрацоўку персанальных 
даных Пакупніка на падставе Дагавора, заключанага з гэтымі асобамі, пры ўмове 
пільнавання гэтымі асобамі пры апрацоўцы персанальных даных канфідэнцыяльнасці і 
бяспекі гэтых даных. Пры перадачы ўказаных даных Пакупніка Прадавец папярэджвае 
асоб, якія атрымліваюць персанальныя даныя Пакупніка, пра тое, што гэтыя даныя 
з’яўляюцца канфідэнцыяльнымі і могуць быць выкарыстаны толькі ў тых мэтах, для якіх 
яны паведамлены, і патрабуюць ад гэтых асоб пільнавання гэтага правіла. Пакупнік мае 
права запытаць у Прадаўца поўную інфармацыю пра свае персанальныя даныя, іх 
апрацоўку і выкарыстанне, а таксама запатрабаваць выпраўлення/дапаўнення 
няправільных або няпоўных персанальных даных, адправіўшы адпаведны пісьмовы запыт 
на імя Прадаўца на паштовы адрас Прадаўца. Дадзеная Пакупніком паводле гэтага 

Дагавора згода на апрацоўку яго персанальных даных з’яўляецца бестэрміновай. 
3.8.1. Не лічыцца парушэннем абавязацельстваў раскрыццё інфармацыі ў адпаведнасці з 
абгрунтаванымі і прыдатнымі патрабаваннямі заканадаўства Рэспублікі Беларусь. 
3.9. Прадавец не нясе адказнасці за звесткі, пададзеныя Пакупніком у нтэрнэт-кріаме ў 
агульнадаступнай форме, а таксама за агульнадаступныя звесткі пра Пакупніка. 

4. Дастаўка тавару 

4.1. Дастаўка тавару па г. Мінску ажыццяўляецца Прадаўцом за свой кошт і сваімі сіламі 
(можа ажыццяўляцца з прыцягненнем старонніх асоб, але за кошт Прадаўца), у выпадку, 
калі сума заказу складае 150 (сто пяцьдзясят) беларускіх рублёў (BYN) або больш. У 
выпадку, калі сума заказу складае менш за 150 (сто пяцьдзясят) беларускіх рублёў (BYN) 

Пакупнік ажыццяўляе самавываз са складу па адрасе: 220024, г. Мінск, вул. Бабушкіна, 

д. 17. 

4.1.1. Дастаўка тавару па Рэспубліцы Беларусь ажыццяўляецца Прадаўцом за свой кошт і 
сваімі сіламі (можа ажыццяўляцца з прыцягненнем старонніх асоб, але за кошт Прадаўца), 
у выпадку, калі сума заказу складае 150 (сто пяцьдзясят) беларускіх рублёў (BYN) або 
больш. У выпадку, калі сума заказу складае менш за 150 (сто пяцьдзясят) беларускіх 
рублёў (BYN), дастаўка па рэгіёнах Рэспублікі Беларусь магчымая на выбар арганізацыі. 
Пры гэтым такая дастаўка з’яўляецца неабавязковай і Пакупнік узгадняе адрас і час 
дастаўкі з рэгіянальным менеджарам індывідуальна. 

4.2. Прадавец мае права змяняць мінімальную суму заказу ў аднабаковым парадку. 
4.2.1 Дастаўка тавару па абласцях Рэспублікі Беларусь ажыццяўляе згодна з графікам 
даставак, размешчаным на сайце, у раздзеле «Кліентам», пры націсканні кнопкі «Дастаўка 
тавараў па гарадах Беларусі» 

4.2.2. Дастаўка па г. Мінск і Мінскім раёне ажыццяўляецца штодзень з 09:30 да 16:30 

згодна са складзеным спісам даставак. Кожная дастаўка заказу ўзгадняецца з Пакупніком 
індывідуальна і ажыццяўляецца па меры магчымасці.  



4.2.3. Прадавец мае права ў аднабаковым парадку павялічыць або зменшыць узгоднены 
тэрмін дастаўкі. Пры гэтым Прадавец апавяшчае Пакупніка пра магчымыя змяненні. 
4.3. Дастаўка тавару Пакупніку ажыццяўляецца па адрасе, указаным у заказе Пакупніка і ўзгодненым Прадаўцом у пацвярджэнні аб прыняцці заказу ў выкананне. Пакупнік абавязаны быць па ўзгодненым адрасе ва ўзгоднены час. 
4.4. Дастаўка заказаў ажыццяўляецца да пад’езда або брамкі прыватнага дома. 
4.5. Адначасова з перадачай тавару Прадавец перадае Пакупніку касавы або таварны чэк, 
або іншы дакумент, які пацвярджае факт набыцця тавару, калі іншае не прадугледжваецца 
заканадаўствам або Дагаворам, а таксама дакументы, якія датычацца тавару, 
абавязковасць перадачы якіх прадугледжана гэтым відам тавару (тэхнічны пашпарт, 
інструкцыю па эксплуатацыі і г.д.). 
4.5.1. У момант дастаўкі тавару Пакупнік павінен уважліва праверыць тавары на 
адпаведнасць колькасці і якасці на працягу 10 хвілін. Праверыўшы тавар, Пакупнік 
аплачвае заказ, пацвярджаючы гэтым, што тавар цалкам адпавядае колькасці і якасці. 
4.6. Пераход права ўласнасці на тавар, а таксама рызыка выпадковай гібелі або 
выпадковага пашкоджання дастаўленага тавару пераходзіць ад Прадаўца Пакупніку з 
моманту аплаты ў поўным аб’ёме кошту тавару, указанага ў касавым або таварным чэку, з 
моманту перадачы тавару Пакупніку. 
4.6.1. Рызыка выпадковай гібелі або выпадковага пашкоджання тавару пераходзіць 
Пакупніку або Атрымальніку ў момант перадачы тавару. 
4.6.2. У момант дастаўкі тавару асоба, якая ажыццяўляе дастаўку, дэманструе Пакупніку 
і (або) Атрымальніку выгляд і камплектнасць тавару. Калі тавар мае знешнія заганы, 
Пакупнік мае права адмовіцца да тавару. 
4.7. Пакупнік або Атрымальнік у момант атрымання тавару атрымлівае пакет дакументаў 
на тавар: 
- касавы чэк, пры ўмове, што аплата ажыццяўляецца ў момант атрымання заказу; 
- гарантыйны талон, пры ўмове, што гэта прадугледжваецца заводам-вытворцам. 
4.8. Пасля атрымання тавару Пакупніком Прадавец прымае прэтэнзіі наконт якасці і 
камплектнасці тавару згодна з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. 
4.9. Вярнуць або абмяняць тавар належнай якасці можна па адрасе: г. Мінск, 
вул. Бабушкіна, д. 17 дамовіўшыся загадзя. Пры гэтым Прадавец вяртае суму, заплачаную 
Пакупніком, за выключэннем выдаткаў Прадаўца на дастаўку (1 базавая велічыня) не 
пазней як праз 7 дзён з моманту прад’яўлення адпаведнага патрабавання. 

5. Аплата тавару 

5.1. Цана тавару ўказваецца побач з пэўным найменнем тавару на сайце інтэрнэт-крамы на 
старонцы тавару ў беларускіх рублях і ўключае ў сябе падатак на дададзеную вартасць. 
5.2. Цана тавару на сайце інтэрнэт-крамы можа быць зменена Прадаўцом у аднабаковым 

парадку. Пры гэтым цана на тавар, на які аформлены заказ, змяненню не падлягае. 
5.3. Аплата тавару Пакупніком або Атрымальнікам ажыццяўляецца ў беларускіх рублях у 
форме і спосабамі, указанымі Прадаўцом у раздзеле «Кліентам», падраздзел «Аплата 
тавараў для юрыдычных і фізічных асоб» на сайце інтэрнэт-крамы. 

5.4. Прадавец мае права даваць Пакупніку скідкі на тавары і ўстанаўліваць праграму 
бонусаў. Віды скідак, парадак і ўмовы налічэння і атрымання бонусаў указваюцца на 
сайце інтэрнэт-крамы ў публічным доступе і могуць быць зменены Прадаўцом у 
аднабаковым парадку. 



6. Вяртанне тавару і грашовых сродкаў 

6.1. Вяртанне тавару належнай якасці або яго абмен на тавар аналагічных характарыстык 
ажыццяўляецца ў адпаведнасці ў дзеючым заканадаўствам. Абмену ці вяртанню падлягае 
тавар пры ўмове, што ён не быў ва ўжытку, захаваліся яго спажывецкія ўласцівасці і 
якасці, ёсць доказы набыцця яго ў Прадаўца і тавар не ўключаны ў Пералік нехарчовых 
тавараў належнай якасці, якія не падлягаюць абмену і вяртанню, зацверджаны Пастановай 
Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 14.06.2002 № 778 «О мерах по реализации закона 
Республики Беларусь " О защите прав потребителей"». 

6.2. Пакупнік, якому прададзены тавар неналежнай якасці, мае права на свой выбар 
запатрабаваць: 
- замены няякаснага тавару таварам належнай якасці; 
- суразмернага змяншэння пакупной цаны тавару; 

- неадкладнага бязвыплатнага ўстаранення заган тавару; 
- скасавання дагавора рознічнай куплі-продажу і вяртання заплачанай за тавар грашовай 
сумы. 
6.3. Абмен і (або) вяртанне тавару ажыццяўляецца па адрасе: г. Мінск, вул. Бабушкіна, 
д. 17, пн-пт з 9:00 да 16:30, акрамя святочных дзён. 
6.4. Абмен і (або) вяртанне тавару ажыццяўляецца сіламі і за кошт Пакупніка. 
6.5. Вяртанне грашовых сродкаў ажыццяўляецца Прадаўцом у той форме, у якой была 
выканана аплата тавару, у тэрміны, устаноўленыя заканадаўствам, на падставе заявы 
Пакупніка па адрасе: г. Мінск, вул. Бабушкіна, д. 17, пн – пт з 9:00 да 16:30, акрамя 
святочных дзён. 

7. Адказнасць бакоў. Парадак вырашэння спрэчак 

7.1. Бакі нясуць адказнасць за неналежнае выкананне сваіх абавязацельстваў па гэтым 
Дагаворы ў парадку, прадугледжаным дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. 
7.2. Прадавец не нясе адказнасці за страты, прычыненыя Пакупніку праз яго неналежнае 

карыстанне таварам, набытым у інтэрнэт-краме Прадаўца. 
7.2.1. Прадавец не нясе адказнасці за змесціва і функцыянаванне іншых сайтаў Інтэрнэту. 
7.2.3. Прадавец мае права перасаступаць ці якім-небудзь іншых спосабам перадаваць свае 
правы і абавязкі, якія вынікаюць з яго адносін з Пакупніком, староннім асобам. 
7.2.4. Прадавец не нясе адказнасці за наступствы, звязаныя з дзеяннямі Пакупніка ў 
выпадку карыстання таварам, набытым у Прадаўца, у прадпрымальніцкіх мэтах. 
7.2.5. Прадавец не адказвае за страты Пакупніка, якія ўзніклі ў выніку: 
- указання недакладнай інфармацыі пры ўзгадненні заказу, у тым ліку няправільнага 
ўказання ідэнтыфікацыйных звестак; 
- неправамерных дзеянняў старонніх асоб. 
7.3. Пакупнік нясе поўную адказнасць за дакладнасць выбраных пазіцый тавару пры 
складанні і пацвярджэнні заказу як у інтэрнэт-краме, так і па тэлефоне. 
7.4. Бакі вызваляюцца ад адказнасці за поўнае або частковае невыкананне сваіх 
абавязацельстваў, калі такое невыкананне вынікае з дзеяння абставін неадольнай сілы, 

якія ўзніклі пасля ўступлення ў сілу гэтага Дагавора і (або) у выніку падзей надзвычайнага 
характару, якія бакі не маглі прадбачыць і прадухіліць разумнымі мерамі. 
7.5. У выпадку неабгрунтаванай адмовы ад набыцця тавару, Пакупнік абавязаны 
кампенсаваць выдаткі Прадаўца, звязаныя з дастаўкай тавару Пакупніку. 



7.6. Усе спрэчкі па гэтым Дагаворы вырашаюцца шляхам перамоў. У выпадку ўзнікнення 
пытанняў і прэтэнзій з боку Пакупніка або Атрымальніка ён павінен звярнуцца да 
Прадаўца па тэлефоне або праз электронную пошту. 
7.7. Дасудовы (прэтэнзійны) парадак урэгулявання спрэчак з’яўляецца абавязковым. Калі 
ж згода не дасягнута, спрэчкі вырашаюцца ў судовым парадку ў адпаведнасці з дзеючым 
заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. 

8. Форс-мажорныя абставіны 

8.1. Пры наступленні абставін немагчымасці поўнага і частковага выканання адным з 
бакоў абавязацельстваў па гэтым Дагаворы, а іменна: пажары, стыхійнае бедства і іншыя 
надзвычайныя сітуацыі (паводкі, землятрусы, пажары, падтапленні,  анамальна высокія 
(ад +30 °С) ці анамальна нізкія(ад -20 °С) тэмпературы навакольнага асяроддзя і іншыя 
неспрыяльныя ўмовы), любая непраходнасць дарог незалежна ад прычын такой 
непраходнасці, забастоўкі і іншыя грамадскія хваляванні, тэрарыстычныя акты і іншыя 
злачынныя замахі і інш.; войны, ваенныя аперацыі любога характару, блакады, забароны 
экспарту або імпарту, непаладкі ў гарадской электрасетцы, сістэмах тэлефоннай сувязі або 
транзітных вузлах сеткі Інтэрнэт і іншыя парушэнні функцыянавання сетак перадачы 
даных, якія не знаходзяцца ў сферы ўплыву бакоў, дарожна-транспартныя здарэнні, акты 
заканадаўства, якія прама або ўскосна забараняюць або перашкаджаюць выкананню 
абавязацельстваў, любыя іншыя абставіны, якія ўзніклі незалежна ад волі і жадання бакоў, 
якіх нельга прадбачыць або пазбегнуць, тэрмін выканання адсоўваецца суразмерна часу, 
на працягу якога будуць дзейнічаць такія абставіны. 
8.2. Бок, для якога ўзніклі форс-мажорныя абставіны, абавязаны апавясціць іншы бок не 
пазней як праз 12 (дванаццаць) гадзін з моманту ўзнікнення абставін неадольнай сілы, якія 
перашкаджаюць выкананню бокам прынятых на сябе абавязацельстваў па Дагаворы. 

9. Іншыя ўмовы 

9.1. Дагавор лічыцца выкананым Прадаўцом з моманту дастаўкі тавару ў месца, указанае ў 
заказе Пакупніка. 
9.2. Пакупнік згаджаецца на заключэнне гэтага Дагавора шляхам размяшчэння заказу на 
тавар і пацвярджэння прыняцця заказу ў выкананне Прадаўцом. 
9.3. Пры набыцці тавару ў інтэрнэт-краме ў Пакупніка захоўваюцца ўсе правы, 
гарантаваныя Законам Рэспублікі Беларусь «Аб абароне правоў спажыўцоў». 

9.4. Прадавец мае права без узгаднення з Пакупніком перадаваць свае правы і абавязкі па 
выкананні Дагавора староннім асобам. 
9.5. Адкліканне аферты Прадаўцом і (або) аднабаковая адмова ад выканання Дагавора 
Прадаўцом можа быць ажыццёўлена Прадаўцом у любы час, але гэта не з’яўляецца 
падставай для адмаўлення Прадаўца ад абавязацельстваў па ўжо пацверджаных 

Прадаўцом заказах (прынятых у выкананне Прадаўцом). Прадавец абавязваецца 
размясціць апавяшчэнне аб адкліканні аферты і (або) аднабаковым адмаўленні ад 
выканання Дагавора Прадаўцом, у сваёй інтэрнэт-краме, з указаннем дакладнага часу 
адклікання аферты і (або) адмаўлення ад Дагавора. 
9.6. Пакупнік да перадачы яму тавару мае права адмовіцца ад выканання Дагавора пры 
ўмове кампенсацыі Прадаўцу выдаткаў, панесеных у сувязі з дзеяннямі для яго выканання. 

Сума кампенсацыі вызначаецца Прадаўцом у аднабаковым парадку. 
9.7. Пакупнік згаджаецца на атрыманне рэкламных і інфармацыйных SMS-апавяшчэнняў, 
рэкламных і інфармацыйных лістоў па электроннай пошце. 
9.8. Прадавец мае права выкарыстоўваць адрас электроннай пошты і тэлефонныя нумары 
Пакупніка для рассылкі інфармацыйных паведамленняў. 



9.9. Прадавец мае права не пацвярджаць ці ануляваць заказ і апавясціць пра гэта 
Пакупніка, адмовіць у аплаце і (або) продажы тавару за ўказаную цану, калі яна вынікае з 

тэхнічнай памылкі або неправамерных дзеянняў старонніх асоб. Кошт тавару можа быць 
вынікам указаных абставін, калі адрозніваецца ад кошту гэтага тавару на рынку ў дадзены 
момант часу больш чым на 20 %. У такім выпадку Прадавец мае права адмовіць у аплаце 
і (або) продажы гэтага тавару за ўказаную цану. 

10. Аўтарскія правы 

10.1 Уся інфармацыя, пададзеныя на сайце Прадаўца, у тым ліку тэкставая інфармацыя, 
графічныя відарысы, рэкламныя матэрыялы, лагатыпы, таварныя знакі, з’яўляецца 
ўласнасцю Прадаўца і (або) іншых праваўладальнікаў, і не можа быць выкарыстана 
староннімі асобамі без пісьмовай згоды Прадаўца і (або) іншых праваўладальнікаў. 

11. Рэквізіты Пакупніка 

11.1. Бакі безагаворачна пагаджаюцца лічыць рэквізітамі Пакупніка інфармацыю, 
указаную ім пры афармленні заказу ў інтэрнэт-краме. Пакупнік прымае той факт, што 
ўказаныя ім рэквізіты будуць выкарыстоўвацца Прадаўцом для афіцыйных адносін з ім і 
нясе адказнасць за дакладнасць пададзенай інфармацыі. 

12. Рэквізіты Прадаўца 
ААТ «Стант-Крап», 
Юр. адрас: 220024, г. Мінск, вул. Бабушкіна, д. 17 

УНП: 191683011 

Разліковы рахунак: № BY83ALFA30122601910080270000, 

Код (BIC): ALFABY2X 

Банк: ЗАТ «Альфа-Банк» г. Мінск, вул. Чырвоная, 7  

Тэл. 8017 270-89-69 

 


