İstifadəçi müqaviləsi
1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR
1.1. Bu İstifadəçi müqaviləsi (bundan sonra “Müqavilə” adlanacaq) https://www.cip.az. ünvanında olan «Cip.az»
saytına aiddir.
1.2. "Cip.az" saytı (bundan sonra Sayt) "CIP" MMC-nin mülkiyyətidir (Əsas dövlət qeydiyyat nömrəsi:
1207700185098, hüquqi ünvan: 129281, Moskva şəhəri, Proezd Oloneçkiy 18, bina 1, mərtəbə 1, otaq III, otaq
7, ofis 3).
1.3. Bu Müqavilə "cip.az" saytının rəhbərliyi ilə (bundan sonra saytın rəhbərliyi) ilə bu Saytın İstifadəçisi arasındakı
münasibətləri tənzimləyir.
1.4. Sayt rəhbərliyi istənilən vaxt İstifadəçiyə xəbər vermədən bu Müqavilənin bəndlərini dəyişdirmək, əlavə etmək
və ya silmək hüququnu özündə saxlayır.
1.5. İstifadəçinin Saytdan istifadə etməsi Müqaviləni və bu Müqaviləyə edilmiş dəyişiklikləri qəbul etməsi mənasını
verir.
1.6. İstifadəçi bu Müqavilədə dəyişikliklərin edib edilmədiyini yoxlamağa görə şəxsən məsuliyyət daşıyır.
2. TERMİNLƏRİN İZAHI
2.1. Aşağıda göstərilən terminlər bu Müqavilənin məqsədləri üçün aşağıdakı mənaları verir:
2.1.1 Fəaliyyətlərini İnternet resursu və əlaqəli servislər vasitəsilə həyata keçirən, https://www.cip.az domen adında
yerləşən “cip.az” internet resursu (bundan sonra Sayt adlanacaq).
2.1.2. "Cip.az" - istifadəçi, satıcı və / və ya xidmət təchizatçıları üçün mallar və / və ya xidmətlər və / və ya digər
dəyərlər haqqında məlumatlardan ibarət olan, seçim etmək, sifariş vermək və (və ya) mal və ya xidmətləri satın
almağa imkan verən sayt.
2.1.3. Sayt rəhbərliyi - CIP MMC adından fəaliyyət göstərən Saytın idarə olunması üzrə səlahiyyətli işçilər.
2.1.4. Sayt istifadəçisi (bundan sonra İstifadəçi) İnternet şəbəkəsi vasitəsilə sayta girişi olan və saytdan istifadə edən
şəxs.
2.1.5. Saytın məzmunu (bundan sonra - Məzmun) - əqli fəaliyyətin qorunan nəticələri, o cümlədən ədəbi əsərlərin
mətnləri, başlıqları, ön sözlər, annotasiyalar, məqalələr, illüstrasiyalar, cildləri, mətnli və ya mətnsiz musiqi əsərlər,
qrafik, mətn, foto, törəmə, mürəkkəb və digər əsərlər, istifadəçi interfeysləri, vizual interfeyslər, əmtəə nişanları
adları, loqotiplər, kompüter proqramları, məlumat bazaları, habelə Saytda və digər intellektual mülkiyyət
obyektlərində yer alan bu Məzmunun dizaynı, quruluşu, seçimi, koordinasiyası, görünüşü, ümumi üslubu və
https://www.cip.az veb saytında olan digər əqli mülkiyyət obyektləri hamısı birlikdə və / və ya ayrı ayrılıqda
3. MÜQAVİLƏNİN MÖVZUSU
3.1. Bu Müqavilənin mövzusu İstifadəçini Saytda təqdim olunan məhsullara və / və ya xidmətlərə girişi təmin
etməkdən ibarətdir.
3.1.1. Sayt İstifadəçini aşağıdakı növ xidmətlər (xidmətlər) ilə təmin edir:
• istifadəçilərin ismarışlarını, şərh və rəylərini yerləşdirilmək, saytın məzmununu qiymətləndirmək imkanı və
məlumata giriş
• məhsulun ödənişli / pulsuz əsasda alınması ilə əlaqədar məhsula / xidmətə dair məlumat;
• Öz məzmununu yükləmək bacarığı (foto, video, audio materiallar, kitablar, mətnlər)
3.1.2. Bu Müqavilə Saytın hazırda mövcud olan (faktiki olaraq təmin edilən) xidmətlərini, o cümlədən onlara
gələcəkdə ediləcək dəyişiklikləri və əlavə xidmətləri əhatə edir.
3.2. Sayta giriş pulsuz şəkildə təmin edilir.
3.3. Bu Müqavilə ictimai təklifdir. Sayta daxil olaraq İstifadəçi bu Müqaviləyə qoşulmuş hesab edilir.
3.4. Saytın materialları və xidmətlərinin istifadəsi Rusiya Federasiyasının mövcud qanunvericiliyinin normaları ilə
tənzimlənir.
4. TƏRƏFLƏRİN HÜQUQ VƏ ÖHDƏLİKLƏRİ
4.1. Sayt rəhbərliyinin aşağıdakıları icra etmək hüququ var:
4.1.1. Saytın istifadəsi qaydalarını, o cümlədən bu Saytın məzmununu dəyidirmək. Dəyişikliklər Müqavilənin yeni
versiyası Saytda dərc olunduğu andan etibarən qüvvəyə minir.
4.2. İstifadəçinin aşağıdakıları icra etmək hüququ var:
4.2.1. Saytda mövcud olan bütün xidmətlərdən istifadə etmək, həmçinin Saytda təklif olunan hər hansı Mal və / və
ya Xidməti əldə etmək.

4.2.2. Aşağıdakı vasitələrdən istifadə etməklə saytın xidmətləri ilə əlaqədar istənilən sualı vermək:
•
•
•

telefonla: +7 495 150 32 28
Elektron poçt vasitəsilə: we@cip.az
https://www.Cip.az ünvanında verilmiş əks əlavə forması vasitəsilə

4.2.3. Saytdan yalnız Müqavilədə nəzərdə tutulmuş və Rusiya Federasiyası qanunvericiliyi ilə qadağan olunmamış
qaydada və məqsədlər üçün istifadə etmək.
4.2.4. Saytdan məlumatın kopyalanmasına mənbənin göstərilməsi şərti və sayt rəhbərliyinin razılığı ilə icazə verilir.
4.2.5. Rəhbərlikdən istifadəçi ilə əlaqədar məlumatı gizlətməsini tələb etmək.
4.2.6. Sayt məlumatlarından şəxsi qeyri-kommersiya məqsədləri üçün istifadə etmək.
4.3. Sayt istifadəçisi aşağıdakılar ilə əlaqədar öhdəlik götürür:
4.3.1. Sayt rəhbərliyinin tələbi ilə bu Saytın təqdim etdiyi xidmətlər ilə birbaşa əlaqəli olan əlavə məlumatları təmin
etmək.
4.3.2. Saytdan istifadə edərkən müəlliflərin və digər hüquq sahiblərinin mülkiyyət və qeyri-əmlak hüquqlarına
riayət etmək.
4.3.3. Saytın normal fəaliyyətini pozan hesab oluna biləcək hərəkətlərə yol verməmək.
4.3.4. Saytdan istifadə edərək məxfi və Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə mühafizə olunan fiziki və ya
hüquqi şəxslər haqqında məlumat yaymamaq.
4.3.5. Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi əsasında mühafizə olunan məlumatların məxfiliyini poza biləcək
hərəkətlərdən çəkinmək.
4.3.6. Sayt rəhbərliyinin razılıq verdiyi hallar istisna olmaqla, Saytdan reklam məlumatlarını yaymaq üçün istifadə
etməmək.
4.3.7. Xidmətlərdən aşağıda qeyd edilmiş məqsədlər üçün istifadə etməmək:
4.3.7.1. yetkinlik yaşına çatmamış şəxslərin hüquqlarının pozulması və (və ya) onlara hər hansı şəkildə zərər
verilməsi.
4.3.7.2. azlıqların hüquqlarını pozmamaq.
4.3.7.3. kifayət qədər hüququ olmadan özünü başqa şəxs və ya təşkilat və (və ya) cəmiyyətin nümayəndəsi kimi, o
cümlədən bu saytın əməkdaşı kimi təqdim etmək.
4.3.7.4. Saytda yerləşdirilmiş hər hansı Malın və / və ya xidmətin xüsusiyyətləri barədə yanlış məlumat vermək.
4.3.7.5. Mal və / və ya xidmətlərin yanlış müqayisəsi, cümlədən müəyyən Mallardan və / və ya xidmətlərdən istifadə
edən (etməyən) şəxslərə qarşı mənfi münasibət formalaşdırmamaq və ya bu şəxsləri qınamamaq.
4.3.7.6. qanunsuz olan, üçüncü şəxslərin hüququnu pozan; irqi, etnik, cinsi, dini, sosial zəmində şiddət, zülm, nifrət
və (və ya) ayrı-seçkiliyi təbliğ edən, qeyri-dəqiq məlumatlar və (və ya) konkret şəxslərə, təşkilatlara, səlahiyyətlilərə
qarşı təhqirdən ibarət olan məzmunda materialların yüklənməsi.
4.3.7.7. qeyri-qanuni hərəkətlərin törədilməsinə, o cümlədən hərəkətləri Rusiya Federasiyası ərazisində qüvvədə
olan məhdudiyyət və qadağaların pozulmasına yönəlmiş şəxslərə yardım etməyə sövq etmək.
4.3.8. Verilən məlumatların düzgünlüyünü təmin etmək.
4.3.9. Üçüncü şəxslərin şəxsi məlumatlara girişinin qarşısının alınmasını təmin etmək.
4.4. 4.4. İstifadəçiyə aşağıdakıları icra etmək qadağandır:
4.4.1. Saytın məzmununa daxil olmaq, əldə etmək, kopyalamaq və ya izləmək üçün hər hansı cihaz, proqram,
prosedur, alqoritmdən və ya üsuldan, avtomatik cihazdan və ya ona oxşar əl prosesindən istifadə etmək.
4.4.2. Saytın düzgün işləməsini pozmaq.
4.4.3. bu Saytın xidmətləri ilə xüsusilə təmin olunmayan hər hansı məlumat, sənəd və ya material əldə etmək və ya
əldə etməyə cəhd göstərmək üçün hər hansı yolla Saytın naviqasiya strukturunu keçmək
4.4.4. Saytın funksiyalarına, bu Saytla əlaqəli digər sistemlərə və ya şəbəkələrə, habelə Saytda təklif olunan
xidmətlərə icazəsiz giriş.
4.4.5. Saytda və ya Saytla əlaqəli hər hansı şəbəkədə təhlükəsizlik və identifikasiya sistemini pozmaq.
4.4.6. Saytın hər hansı digər istifadəçisi barədə əks axtarış aparmaq, məlumatı izləmək və ya izləməyə cəhd etmək.
4.4.7. Saytdan və onun məzmunundan Rusiya Federasiyası qanunvericiliyi ilə qadağan olunmuş hər hansı məqsəd
üçün istifadə etmək, habelə hər hansı qanunsuz fəaliyyətə və ya Saytın və ya digər şəxslərin hüquqlarını pozan digər
fəaliyyətlərə təhrik etmək.
5. SAYTDAN İSTİFADƏ
5.1. Sayt və Saytın tərkibində olan Məzmun Saytın rəhbərliyinə məxsusdur və rəhbərlik tərəfindən də idarə olunur.
5.2. Saytın rəhbərliyinin qabaqcadan yazılı razılığı olmadan Saytın məzmunu heç bir formada kopyalana, nəşr
oluna, çoxaldıla, ötürülə və ya paylaşıla o cümlədən qlobal internet şəbəkəsində yerləşdirilə bilməz.

5.3. Saytın məzmunu müəllif hüququ, əmtəə nişanına dair qanunvericilik, həmçinin əqli mülkiyyət ilə əlaqədar olan
digər hüquqlar və haqsız rəqabət qanunları ilə qorunur.
5.4. Saytın bəzi xidmətlərindən istifadə edərkən İstifadəçi hesabı açmaq tələb oluna bilər.
5.5. İstifadəçi İstifadəçi hesabına dair məlumatların, o cümlədən şifrələrin və İstifadəçi hesabı adından icra edilən
fəaliyyətlərin hamısının məxfiliyinin qorunmasına görə şəxsən məsuliyyət daşıyır.
5.6. İstifadəçi hesabı və ya şifrəsinin icazəsiz istifadəsi və ya başqa təhlükəsizlik qaydalarının pozulması halları
barədə dərhal Sayt rəhbərliyinə məlumat verməlidir.
5.7. Bu Müqavilə Saytda təqdim olunan Malların alınması və xidmətlərin göstərilməsi ilə əlaqədar oln əlavə
şərtlərin hamısına şamil olunur.
5.8. Saytda yerləşdirilən məlumatlar bu Müqavilənin dəyişdirilməsi kimi şərh edilməməlidir.
5.9. Sayt rəhbərliyinin İstifadəçini xəbərdar etmədən Saytda təqdim olunan mal və xidmətlərin siyahısında və (və
ya) malların satış qiymətinə və ya internet resurslarında təqdim olunan xidmətlərin təmin edilməsinə dəyişiklik
etmək hüququ var.
5.10. Bu Müqavilənin 5.10.1-ci bəndlərində göstərilən sənədlər müvafiq hissəyə uyğun olaraq tənzimlənir və
təsirini İstifadəçinin Saytdan istifadə etməsinə qədər genişləndirir. Bu Müqaviləyə aşağıdakı sənədlər daxildir:
5.10.1. Məxfilik Siyasəti (Şəxsi məlumatların işlənməsi siyasəti)
5.11. Müqavilənin 5.10-cu maddəsində sadalanan sənədlərdən hər hansı biri yenilənə bilər. Dəyişikliklər Saytda
dərc edildiyi andan qüvvəyə minir.
6. MƏSULİYYƏT
6.1. İstifadəçinin bu Müqavilənin hər hansı müddəasını qəsdən və ya ehtiyatsızlıqdan pozması halında, habelə başqa
istifadəçinin əlaqələrinə icazəsiz daxil olması səbəbindən yarana biləcək zərərlər Saytın rəhbərliyi tərəfindən
qarşılanmır.
6.2. Sayt rəhbərliyi aşağıdakılara görə məsuliyyət daşımır:
6.2.1. Fövqəladə hallar nəticəsində əməliyyatın həyata keçirilməsində yaranmış gecikmə və ya uğursuzluqlar,
habelə telekomunikasiya, kompüter, elektrik və digər əlaqəli sistemlərdə hər hansı nasazlıq.
6.2.2. Köçürmə, bank, ödəniş sistemlərində hərəkətlər və onların işləri ilə əlaqədar gecikmələr.
6.2.3. İstifadəçinin saytdan istifadə etmək üçün lazımı texniki vasitələri yoxdursa, Saytın düzgün işləməməsi və bu
halda rəhbərlik istifadəçini bu cür vasitələrlə təmin etməyə görə məsuliyyət daşımır.
7. İSTİFADƏÇİ MÜQAVİLƏSİNİN ŞƏRTLƏRİNİN POZULMASI
7.1. Rusiya Federasiyasının mövcud qanunvericiliyi bu cür açıqlamanı tələb etdiyi və ya icazə verdiyi halda, Sayt
rəhbərliyinin İstifadəçi haqqında məlumatları açıqlamaq hüququ var.
7.2. İstifadəçi bu Müqaviləni və ya digər sənədlərdə yer alan Saytın istifadəsi şərtlərini pozarsa, habelə Sayt ləğv
edildikdə və ya texniki problem yarandıqda, Sayt rəhbərliyi İstifadəçini əvvəlcədən xəbərdar etmədən sayta girişi
dayandırmaq və (və ya) bloklamaq hüququna malikdir.
7.3. İstifadəçi tərəfindən bu Müqavilənin və ya Saytdan istifadə şərtlərindən ibarət olan digər sənədin hər hansı
müddəası pozulduqda, Sayt rəhbərliyi sayta girişin dayandırılmasına görə İstifadəçi və ya üçüncü şəxslər qarşısında
məsuliyyət daşımır.
7.4. Saytdan qanunsuz istifadəyə dair araşdırma və ya şikayət ilə əlaqədar və ya Saytın rəhbərliyinin hüquqlarına
və ya saytın digər istifadəçilərinin hüquqlarına müdaxilə edə biləcək istifadəçinin müəyyənləşdirilməsi
(şəxsiyyətinin təyin edilməsi) məqsədilə tələb olunduqda, Saytın İstifadəçisi barədə toplanmış məlumatları
açıqlamaq hüququna malikdir.
7.5. Rəhbərliyin qüvvədə olan qanunvericiliyin və ya məhkəmə qərarlarının müddəalarına, bu Müqavilənin
şərtlərinə riayət etmək, təşkilatın, İstifadəçilərin hüquqlarını və ya təhlükəsizliyini qorumaq üçün lazım hesab etdiyi
İstifadəçi haqqında məlumatları açıqlamaq hüququ var.
8. MÜBAHİSƏLƏRİN HƏLLİ
8.1. Bu Müqavilənin Tərəfləri arasında hər hansı fikir ayrılığı və ya mübahisə baş verərsə, Tərəflər məhkəməyə
müraciət etməmişdən qabaq iddia qaldırmaları (mübahisənin könüllü həll edilməsi üçün yazılı təklif) şərtdir.
8.2. Haqqında iddia qaldırılan şəxs iddia qaldırıldığı tarixdən etibarən 30 təqvim günü ərzində iddia qaldıran şəxsə
iddiaya baxılmasının nəticələri barədə yazılı məlumat verməlidir.
8.3. Mübahisəni könüllü şəkildə həll etmək mümkün olmadığı halda, Tərəflərdən hər hansı biri Rusiya
Federasiyasının mövcud qanunvericiliyi ilə onlara verilən hüquqlarının qorunması üçün məhkəməyə müraciət edə
bilər.
8.4. Saytın qanuna uyğun olaraq qorunan materialları ilə əlaqədar müəllif hüquqlarının qorunması istisna olmaqla,
Saytın istifadəsi şərtləri ilə əlaqədar hər hansı iddia, iddia üçün əsaslar yarandıqdan sonra 5 gün ərzində
qaldırılmalıdır. Bu bəndin şərtləri pozulduğu təqdirdə məhkəmə iddiaya baxmır.

9. ƏLAVƏ ŞƏRTLƏR
9.1. Sayt rəhbərliyi bu İstifadəçi müqaviləsindəki dəyişikliklərlə bağlı İstifadəçinin əks təkliflərini qəbul etmir.
9.2. Saytda yerləşdirilmiş istifadəçilərin fikirləri məxfi məlumat deyil və Sayt rəhbərliyi tərəfindən məhdudiyyət
qoyulmadan istifadə edilə bilər.
12 aprel 2021-ci il tarixində tərtib edilib.

