ПУБЛІЧНАЯ ДАМОВА
аб продажы тавараў інтэрнэт-крамы «lstr.by».
1. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ
1.1. Індывідуальны прадпрымальнік Ладуцька Раман Ігаравіч (далей па тэксце дамовы –
Прадаўнік, Прадавец), публікуе сапраўдную Публічную дамову аб продажы тавараў па
ўзорах, пададзеных на інтэрнэт-сайце Прадаўніка lstr.by (далей па тэксце дамовы – Тавар,
Тавары).
Інтэрнэт-сайт Прадаўніка lstr.by зарэгістраваны 03 сакавіка 2016 г. у Гандлёвым рэестры
Рэспублікі Беларусь пад нумарам 308560.
1.2. Сапраўдная Дамова ў адпаведнасці з арт. 405 Грамадзянскага Кодэкса Рэспублікі
Беларусь (далей ГК РБ) з'яўляецца публічнай афертай Прадаўніка, адрасаванай
няпэўнаму колу фізічных асоб, што з'яўляюцца як рэзідэнтамі, так і нерэзідэнтамі
Рэспублікі Беларусь.
1.3. У выпадку прыняцця ўмоў сапраўднай Дамовы (г.зн. публічнай аферты), фізічная
асоба, што здзяйсняе акцэпт гэтай аферты, робіцца Пакупніком. Здзяйсненне фізічнай
асобай дзеянняў па набыцці тавару (афармленню замовы) лічыцца акцэптам аферты.
1.4. На падставе вышэйпададзенага, уважліва азнаёмцеся з тэкстам сапраўднай Дамовы, і
калі вы не згодны з якімі-небудзь яе ўмовамі, вы маеце права адмовіцца ад куплі Тавараў.
1.5. Да адносін паміж Прадаўніком і Пакупніком (далей па тэксце – Бакі) ужываюцца
палажэнні параграфа 2 главы 30 ГК РБ (Рознічная купля-продаж), а таксама патрабаванні
Законаў Рэспублікі Беларусь «Пра дзяржаўнае рэгуляванне гандлю і грамадскага
харчавання ў Рэспубліцы Беларусь», «Пра абарону правоў спажыўцоў», Пастановы Рады
Міністраў Рэспублікі Беларусь «Пра зацверджанне Правіл ажыццяўлення рознічнага
гандлю па ўзорах» і іншых нарматыўных прававых актаў Рэспублікі Беларусь, якія
рэгулююць пытанні рознічнай куплі-продажу.
1.6. У сапраўднай Дамове, калі кантэкст не патрабуе іншага, ніжэйпрыведзеныя тэрміны
маюць наступныя значэнні:
«Аферта» – публічная прапанова Прадаўніка, адрасаваная кожнай фізічнай асобе
(грамадзяніну), скласці з ім дамову куплі-продажу (далей – «Дамова») на існых умовах,
што змяшчаюцца ў Дамове, улучаючы ўсе яго дадаткі.
«Пакупнік» – фізічная асоба, што склала з Прадаўніком Дамову на ўмовах,
што змяшчаюцца ў Дамове.
«Акцэпт» – поўнае і безумоўнае прыняцце Пакупніком умоў Дамовы.
«Тавар» – пералік назваў асартыменту, пададзены на
афіцыйным інтэрнэт-сайце.
«Заказ» – асобныя пазіцыі з асартыментнага пераліку Тавару, азначаныя
Пакупніком пры афармленні заявы на інтэрнэт-сайце.
«Дастава» – паслугі па даставе Заказу.
2. ПРАДМЕТ ДАМОВЫ
2.1. Прадаўнік прадае Тавар у адпаведнасці з дзейнымі ўмовамі, апублікаванымі ў
сапраўднай Дамове і на інтэрнэт-сайце Прадаўніка lstr.by, а Пакупнік робіць аплату і
прымае Тавар у адпаведнасці з умовамі сапраўднай Дамовы.
2.2. Сапраўдная Дамова з'яўляецца афіцыйным дакументам Прадаўніка. Дзейная
рэдакцыя сапраўднай Дамовы размешчаная на інтэрнэт-сайце Прадаўніка lstr.by
2.3. Пакупнік набывае Тавар, прызначаны для асабістага, сямейнага, хатняга ці іншага
выкарыстання, не звязанага з прадпрымальніцкай дзейнасцю.
3. АФАРМЛЕННЕ ЗАМОВЫ
3.1. Замова Тавару ажыццяўляецца Пакупніком праз Інтэрнэт-сайт lstr.by.
3.2. Пры афармленні Замовы на інтэрнэт-сайце Прадаўніка Пакупнік абавязваецца
прадаставіць наступную рэгістрацыйную інфармацыю пра сябе: прозвішча, імя, імя па
бацьку (на беларускай ці рускай мове); фактычны адрас даставы; адрас электроннай
пошты; кантактны тэлефон (мабільны) і іншую інфармацыю, азначаную ў рэгістрацыйнай
форме.
3.3. Прыняцце Пакупніком умоў сапраўднай Дамовы ажыццяўляецца праз занясенне
Пакупніком адпаведных дадзеных у рэгістрацыйную форму на інтэрнэт-сайце lstr.by.
Пакупнік мае права рэдагаваць рэгістрацыйную інфармацыю пра сябе. Прадаўнік не
змяняе і не рэдагуе рэгістрацыйную інфармацыю пра Пакупніка без згоды апошняга.
Прадаўнік абавязваецца не паведамляць дадзеныя Пакупніка, азначаныя пры афармленні

замовы на сайце lstr.by і пры афармленні Замовы, асобам, што не маюць дачынення да
выканання Замовы. Зацвердзіўшы Замову абранага Тавару, Пакупнік дае Прадаўніку
патрэбную інфармацыю пра сябе ў адпаведнасці з п. 3.2. сапраўднай Дамовы.
3.4. Прадаўнік не нясе адказнасці за змест і дакладнасць інфармацыі, пададзенай
Пакупніком пры афармленні Замовы.
3.5. Пакупнік нясе адказнасць за дакладнасць пададзенай інфармацыі пры афармленні
Замовы.
3.6. Дзень рэгістрацыі Замовы на інтэрнэт-сайце lstr.by з'яўляецца датай заключэння
Дамовы куплі-продажу паміж Прадаўніком і Пакупніком.
3.7. Усе інфармацыйныя матэрыялы, прадстаўленыя на сайце lstr.by, носяць даведкавы
характар і не могуць у поўнай меры перадаваць усю інфармацыю пра вызначаныя
ўласцівасці і характарыстыкі Тавару. У выпадку ўзнікнення ў Пакупніка пытанняў,
датычных уласцівасцяў і характарыстык Тавару, перад афармленнем Замовы яму трэба
звярнуцца за кансультацыяй да Прадаўніка.
4. ТЭРМІНЫ ВЫКАНАННЯ ЗАМОВЫ
4.1. Тэрмін выканання Замовы залежыць ад наяўнасці заказаных пазіцый Тавару на
складзе Прадаўніка і часу, патрэбнага на апрацоўку Замовы. Тэрмін выканання Замовы ў
выключных выпадках можа быць абгавораны з Пакупніком індывідуальна ў залежнасці ад
віду і колькасці заказанага Тавару. У выпадку нястачы часткі Замовы на складзе
Прадаўніка, у тым ліку па прычынах, што не залежаць ад апошняга, Прадаўнік мае права
ануляваць азначаны Тавар з Замовы Пакупніка. Прадаўнік абавязваецца апавясціць
Пакупніка пра змену камплектнасці яго Замовы.
5. АПЛАТА ЗАМОВЫ І ПРЫЁМ ГРАШОВЫХ СРОДКАЎ
5.1. Аплата Замовы ажыццяўляецца:
5.1.1. шляхам пераліку грашовых сродкаў на разліковы рахунак Прадаўніка банкаўскім ці
паштовым пераводам, або з выкарыстаннем пластыкавай карты (Visa, MasterCard)
Пакупніка праз сістэму WebPay;
5.1.2. шляхам накладной платы пры даставе тавару поштай (РУП «Белпошта», іншыя
арганізацыі паштовай сувязі).
5.2. Аплата Замовы ажыццяўляецца шляхам 100% перадаплаты спосабамі, азначанымі ў
п. 5.1.1. сапраўднай Дамовы.
5.3. Цана на кожную пазіцыю Тавару для Пакупніка-рэзідэнта Рэспублікі Беларусь
вызначана ў беларускіх рублях, для Пакупніка-нерэзідэнта Рэспублікі Беларусь цана
вызначана ў далярах ЗША або еўра і размешчана на інтэрнэт-сайце lstr.by.
5.4. Прадаўнік не мае права змяняць цану Тавару на заказаныя ці аплачаныя Пакупніком
пазіцыі Тавару.
5.5. Валюта разлікаў для Пакупніка-рэзідэнта Рэспублікі Беларусь – беларускія рублі, для
Пакупніка-нерэзідэнта Рэспублікі Беларусь – даляры ЗША ці еўра.
5.6. Да аплаты заказаў у рэжыме анлайн праз сістэму электронных плат WebPay
прымаюцца карты Visa і MasterCard усіх класаў і банкаў.
Пра бяспеку перададзенай інфармацыі можна больш падрабязна азнаёміцца
на сайце WebPay: https://webpay.by.
Звяртаем Вашую ўвагу, што ў выпадку звароту грашовых сродкаў пры аплаце Замовы
праз пластыкавую карту, грашовыя сродкі могуць быць вернутыя толькі на тую карту, з
якой была зроблена аплата.
Платы ад Пакупнікоў-нерэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь, што паступілі паштовым
пераводам праз РУП «Белпошта», у выпадку звароту грашовых сродкаў, могуць быць
вернутыя банкаўскім пераводам у валюце платы (даляр ЗША ці еўра).
6. ДАСТАВА ТАВАРУ
6.1. Дастава тавару ажыццяўляецца Прадаўніком праз паштовую сувязь РУП «Белпошта»,
экспрэс-поштай EMS, іншай паштовай службай ці іншым спосабам, узгодненым Бакамі.
6.2. Дастава Замовы ажыццяўляецца па фактычным адрасе, азначаным Пакупніком пры
афармленні замовы на інтэрнэт-сайце lstr.by.
6.3. Тэрмін даставы Замовы вызначаны ў раздзеле «Дастаўка і вяртанне» на інтэрнэтсайце Прадаўніка lstr.by.
6.4. Разам з Таварам Прадаўнік перадае таварны чэк, узор якога размешчаны на інтэрнэтсайце lstr.by.

6.5. Пакупнік абавязаны распячатаць упакоўку і праверыць Замову у момант яе
атрымання.
6.6. У выпадку атрымання няякаснага, некамплектнага Тавару або неадпаведнасці
атрыманага Тавару замоўленаму, Пакупнік абавязаны неадкладна звязацца з
Прадаўніком.
6.7. Дастава замены няякаснага Тавару ў адрас, азначаны пры адпраўцы
няякаснага/некамплектнага Тавару, робіцца за кошт Прадаўніка.
7. ЗВАРОТ І АБМЕН ЗАМОВЫ
7.1. Якасць, камплектнасць тавару павінны адпавядаць патрабаванням дзейных тэхнічных
нарматыўных прававых актаў (ТНПА) Рэспублікі Беларусь, тэхнічных рэгламентаў Мытнага
звязу, стандартаў прадпрыемства-вытворцы, а таксама апісанням Тавару, размешчаным
на інтэрнэт-сайце lstr.by.
7.2. У адпаведнасці з ГК РБ і нарматыўнымі актамі РБ, што рэгулююць правы спажыўцоў
(Пакупніка) і абавязкі Прадаўніка, Пакупнік мае права адмовіцца ад заказанага Тавару ў
кожны час да моманту даставы Замовы Пакупніку, пры ўмове кампенсацыі Прадаўніку
патрэбных выдаткаў, панесеных у звязку са здзяйсненнем дзей па выкананні сапраўднай
Дамовы.
7.3. Прадаўнік абавязаны паведаміць Пакупніку пра адправу тавару.
7.4. Прыём прэтэнзій Прадаўніком ад Пакупніка прымаецца, роўна як і зварот грашовых
сродкаў Прадаўніком Пакупніку, у адпаведнасці з дзейнымі нарматыўнымі актамі
Рэспублікі Беларусь.
8. АЎТАРСКІЯ ПРАВЫ
8.1. Уся тэкставая інфармацыя і графічныя выявы, змешчаныя на інтэрнэт-сайце lstr.by,
з'яўляюцца ўласнасцю Прадаўніка і/альбо яе пастаўшчыкоў і вытворцаў Тавару.
8.2. У выпадку змяшчэння інфармацыі і/альбо выявы, узятай з рэсурсу lstr.by,
размяшчэнне спасылкі на рэсурс абавязковае.
9. АДКАЗНАСЦЬ БАКОЎ
9.1. Прадаўнік не нясе адказнасці за неналежнае выкарыстанне Пакупніком тавараў,
заказаных на інтэрнэт-сайце lstr.by і набытых Пакупніком у Прадаўніка.
9.2. У выпадку ўзнікнення спрэчак і немагчымасці ўрэгулявання спрэчак шляхам перамоў,
спрэчкі будуць вырашацца ў судовым парадку ў адпаведнасці з дзейным заканадаўствам
Рэспублікі Беларусь па месцы знаходжання Прадаўніка.
10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Пры наступленні абставінаў немагчымасці поўнага альбо частковага выканання
адным з Бакоў абавязанняў па сапраўднай Дамове, а менавіта:
паводка, пажар, землятрус, выбух, шторм, асяданне глебы, эпідэміі, вайна альбо
вайсковыя дзеянні, забастоўка у галіне альбо рэгіёне, прыняцце органамі дзяржаўнай
улады альбо ўправы прававых актаў, што пацягнулі за сабой немагчымасць выканання
ўмоў сапраўднай Дамовы, і іншых абставінаў, якія не залежаць ад Бакоў, тэрмін
выканання адсоўваецца сувымерна часу, цягам якога будуць дзейнічаць такія абставіны.
11. РЭКВІЗІТЫ ПРАДАЎНІКА
Індывідуальны прадпрымальнік Ладуцька Раман Ігаравіч
224023, Рэспубліка Беларусь, г. Брэст, вул. Савецкай Канстытуцыі 7 - 64,
УНП 291435899
Банкаўскія рэквізіты для аплаты (беларускія рублі):
р/р 3013503325016
«Прыорбанк» ААТ ЦБП 500 г. Брэст, б-р Шаўчэнка, 6/1,
БІК 153001749

