
 

Вітаємо на Kazky.com 

Перш, ніж поринути у чудовий світ казки, просимо виділити хвилинку і уважно прочитати наші 
Умови користування. 

УМОВИ КОРИСТУВАННЯ 
KAZKY.COM  

«Сторітел» Сп. З о.о. та наші підрозділи (тут і надалі – «Сторітел», «нам», «наші» або «ми») 
пропонує цей безкоштовний вебсайт (тут і надалі – «Сервіс»), який дозволяє користувачам (тут 
і надалі – «ви») отримати доступ до аудіокниг та іншого контенту (тут і надалі – «Контент»), які 
надаються на ринок для отримання через Інтернет через даний Сервіс. 

«Сторітел» надає Сервіс, який є предметом цих Умов користування. Якщо ви не погоджуєтеся 
з цими Умовами користування, ви не маєте права користуватися Сервісом, отримувати доступ 
та споживати будь-який Контент, який надається через даний Сервіс. Чинну редакцію цих Умов 
користування можна знайти на вебсайті Kazky.com. 

1. Сервіс. 

1.1 «Сторітел» надає цифровий аудіо сервіс, за допомогою якого ви можете безкоштовно 
слухати наш Контент через Інтернет. Доступ до Сервісу здійснюється через kazky.com, 
а користуватися ним можна лише в особистих некомерційних цілях, у відповідності 
до Умов користування. 

1.2 «Сторітел» може регулярно оновлювати Сервіс, задля забезпечення безпеки та для 
оновлення і покращення користувацького досвіду. «Сторітел» залишає за собою 
право у будь-який час вносити зміни у технічні умови для користування цим Сервісом. 

2. Права інтелектуальної власності. 

Сервіс і Контент є власністю, захищеною авторським правом, нашим та/або наших 
ліцензіарів. Будь-які торгові марки, знаки обслуговування, торгові найменування, 
фірмовий стиль, доменні назви, патенти, винаходи, комерційні таємниці, авторські 
права, права на бази даних та усі інші права інтелектуальної та промислової власності 
(у тому числі ноу-хау), які містяться у Сервісі або Контенті, належать нам або нашим 
ліцензіарам, або будь-яким іншим компаніям, афілійованим з нами або з нашими 
ліцензіарами. Жоден елемент цього Сервісу або Контенту не може 
використовуватися або застосовуватися у будь-який спосіб, крім як у складі Сервісу, 
який пропонується вам, та у обсязі, який однозначно дозволений у відповідності до 
цих Умов користування. Ми не передаємо вам жодних прав (у тому числі прав 
інтелектуальної власності) чи майнових прав на Сервіс чи будь-яку його частину, а 
також не передаємо жодних інтелектуальних чи майнових прав на Контент чи будь-
яку його частину. Крім того, ніщо не вважається таким, що дарується вам з боку 
«Сторітел», у непрямий чи інший спосіб, жодна ліцензія чи право користування будь-



якою торговою маркою, позначеною на або всередині цього Сервісу або Контенту. 

3. Ліцензія на Контент і на програмне забезпечення. 

3.1 Контент у Сервісі може видозмінюватися і оновлюватися, наприклад, з метою 
удосконалення Сервісу чи приведення у відповідність до вимог законодавства, прав 
інтелектуальної власності, запитів правовласників або нашої внутрішньої політики 
щодо контенту. Це означає, що Контент, який вам пропонується через Сервіс, може 
відрізнятися у різний час, а також у різних країнах і регіонах, де доступний Сервіс, а 
сам Контент може змінюватися, видалятися або оновлюватися без попередження. 
Контент може також різнитися, залежно від поточного місцезнаходження, з якого 
здійснюється доступ до Сервісу. 

3.2 Сервіс налаштовується, щоб забезпечити користування програмним забезпеченням 
Сервісу і Контенту, яке належить нам і ліцензується нами. Згідно з цими Умовами 
користування, «Сторітел» цим надає вам обмежену неексклюзивну ліцензію, яка 
може відкликатися, без права субліцензування для доступу і користування Сервісом 
і Контентом (лише в рамках Сервісу) для вашого особистого некомерційного 
використання. 

3.3 Ви визнаєте, гарантуєте і погоджуєтеся забезпечити, що ви та/або будь-хто, кому ви 
дозволяєте доступ до Сервісу, не будете робити копії, відтворювати, дублювати, 
видозмінювати, адаптувати, створювати похідні твори, виставляти на показ, 
публікувати, розповсюджувати, поширювати, транслювати, передавати в ефірі, 
продавати, здавати напрокат, в оренду, позичати, субліцензувати або пускати в обіг 
чи у інший спосіб використовувати для будь-яких цілей (комерційних чи інших) будь-
який матеріал, Контент та/або Сервіс, у частковому чи повному обсязі (у тому числі і 
не обмежуючись, виставлянням або розповсюдженням Контенту, Сервісу та/або 
будь-яких інших матеріалів через вебсайт третьої сторони чи у інший спосіб). 

3.4 Ви також підтверджуєте, гарантуєте та погоджуєтеся забезпечити, щоб Ви та/або 
будь-яка особа, якій Ви дозволяєте доступ до Сервісів, завжди дотримувалися Угоди 
і, зокрема, не робили наступного: (1) не перерозповсюджували, не обходили або не 
деактивуввали будь-яку систему захисту контенту або технологію управління 
цифровими правами, що використовуються у Сервісі; (2) не декомпілювали, не 
реконструювали, не розбирали або іншим чином не зводили будь-який Сервіс до 
людиночитної форми; (3) не видаляли будь-які ідентифікаційні відомості, 
повідомлення про авторські права або інші повідомлення про права власності; або 
(4) не отримували доступ або не використовували Сервіс незаконним або 
несанкціонованим чином або способом, що свідчить про зв'язок з нашими 
продуктами, послугами або брендами. 

3.5 Використання Сервісів та/або Контенту з порушенням цього розділу завжди 
вважається суттєвим порушенням і може бути причиною претензій щодо порушення 
авторських прав. 

4. Контент і посилання третіх сторін. 

4.1 "Сторітел" не несе відповідальності та не гарантує якість чи безпеку будь-яких 
гіперпосилань та/або інших елементів, створених третіми особами, доступними з 
Сервісу, нашого веб-сайту та/або будь-яких майданчиків, наданих "Сторітел", як в 



межах, так і за межами даного Сервісу. 

4.2 Сервіс може інтегруватися, бути інтегрованим або надаватися у зв'язку зі сторонніми 
сервісами та контентом. Компанія «Сторітел» не контролює ці сторонні сервіси та їх 
контент, і на такі сервіси можуть поширюватися окремі умови та/або політики. Ви 
повинні уважно ознайомитися з будь-якою угодою, Умовами користування та/або 
політикою конфіденційності, представлених вам, які застосовуються до таких 
сторонніх сервісів та/або контенту. 

5. Права і обов’язки «Сторітел» 

«Сторітел» може на власний розсуд вносити зміни до цих Умов користування. 

6. Ваші права і обов’язки 

6.1 Ви можете користуватися цим Сервісом лише для особистих некомерційних потреб, 
у відповідності до Умов користування та до того, як однозначно дозволено у цьому 
документі. Наприклад, не дозволяється вмикати аудіокниги для певної аудиторії чи у 
публічному просторі, а також заборонено у будь-який спосіб надавати цей Сервіс 
та/або Контент та/або робити їх доступними для будь-кого іншого, у фізичний чи 
цифровий спосіб. 

6.2 Сервіс не можна використовувати у будь-який спосіб, який спричиняє або може 
спричинити перебої в роботі Сервісу, пошкодження чи погіршення якості, а також 
забороняється використовувати Сервіс або ваш пристрій у незаконних або 
шахрайських цілях. 

7. Надання Сервісу. 

Сервіс надається вам з боку «Сторітел» Сп. з о.о., в у л .  Б е р т о л ь т а  Б р е х т а  7, 
03-472 Варшава, Польща. 

8. Контактні дані. 
Електронна пошта: kazky@storytel.com 

9. Чинна юрисдикція і вирішення спорів. 

9.1 Ці Умови користування регулюються і трактуються у відповідності до чинного 
законодавства Швеції, крім випадків колізійного права. Однак, ці Умови користування 
не обмежують жодних прав споживачів, на які ви можете мати право згідно з чинним 
законодавством вашої країни проживання, якщо вони вступають в колізію з 
вищезазначеним законодавством. 

9.2 На випадок виникнення спору між вами і компанією «Сторітел», який неможливо 
вирішити між сторонами, спір передається до місцевого органу вирішення спорів, 
пов’язаного з правами споживачів. В інших випадках спір вирішується судом 
загальної юрисдикції вашої країни проживання. 

9.3 Європейська Комісія надає вебсайт для вирішення спорів в онлайн-режимі, який 
покликаний допомагати споживачам і трейдерам вирішувати спори в позасудовому 
порядку; режим доступу: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
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