
Умови користування сервісом surl.li  

1. Загальні положення  

1.1 Ці умови розповсюджуються на усі розміщенні на сторінці surl.li та усіх похідних сторінках.  

1.2 Використовуючи сервіси чи інструменти, користувач підтверджує свою згоду з вказаними 

пунктами.  

1.3 Не використовуйте інструменти не належним чином. Не намагайтесь втрутитись в їх роботу чи 

використати не стандартним чином, чи зламати. Використовуйте сервіси лише для законних цілей. 

1.4 При роботі з Сервісами користувачу не надаються права на інтелектуальну власність. Умови 

користування не дають права на використання бренду компанії, в своїх особистих цілях користувачу.  

1.5 В Сервісі може знаходитись інформація завантажена, опублікована чи представлена третіми 

особами. Відповідальність за цю інформацію несуть лише треті особи. Адміністрація сервісу ніяким 

чином не відповідає за зміст інформації і дії третіх осіб.  

2. Відповідальність  

2.1 Адміністрація сайту не несе відповідальності та не надає жодних гарантій в дієздатності окремих 

сервісів та інструментів.  

2.2 Адміністрація не несе відповідальності за спричинені збитки пов'язані з використанням 

додаткових сервісів безпосередньо користувачеві, або третім особам.  

2.3 Користувач бере на себе повну відповідальність за дії та результат отриманий в процесі 

користування додатковими сервісами.  

2.4 Адміністрація сайту не несе відповідальності за жодні наслідки, що виникають при використанні 

сервісів: втрачений прибуток, не отриманий дохід, втрату даних, фінансові збитки і т.д.  

3. Забороняється  

3.1 Використовувати сервісів з метою розсилки спаму, розповсюдження забороненої інформації чи 

здійснення будь-якої іншої протиправної діяльності.  

3.2 Використовувати сервіси в автоматичному режимі, зокрема за допомогою скриптів та ПО, без 

попередньої згоди сторін.  

3.3 Використання сервісів, якщо це може призвести до будь-яких протиправних дій, або нанести 

шкоду будь кому: компаніям, сайтам або будь-яким користувачам мережі і тд  

4. Права  

4.1 Адміністрація сайту має право зберігати та використовувати дані отримані в процесі користування 

додатковими сервісами;  

4.2 Адміністрація має право використовувати, в тому числі публічно, інформацію отриману з сервісу;  

4.3 Адміністрація має право припиняти діяльність, вносити зміни, блокувати, або видаляти результати 

функціонування сервісів.  

4.4 Адміністрація залишає за собою право вносити зміни в дані правила без будь-якого додаткового 

сповіщення. Нова редакція правил вступає в силу з моменту публікації на сайті та розповсюджується 

на всіх користувачів.  

4.5 Адміністрація має право вводити нові сервіси та припиняти роботу вже існуючих сервісів, без 

будь-якого додаткового сповіщення і без будь-якого погодження з користувачами цих сервісів.  

4.6 Користувач має право в будь-який момент припинити використовувати Сервіси. Також 

адміністрація сайту може в будь-який момент заблокувати доступ користувачеві до Сервісів, якщо 

порахує його дії такими, що шкодять компанії, сайту, третім особам, роботі мережі інтернет тощо.  

4.7 Якщо ви використовуєте Сервіси, адміністрація може розсилати користувачам повідомлення. 

Користувач має право відмовитись від таких розсилок, повідомивши адміністрацію. 

 



5. Оплата і повернення коштів 

5.1 Окремі функції сервісу можуть бути доступні на платній основі. 

5.2 Послуга рахуєтсья оплаченою в момент надання короткого посилання. 

5.3 У випадку оплати прямого редіректу, послуга рахується наданою при наявності хоча б одного 

кліку після такої оплати.  

5.4 У звязку з специфікою послуги, враховуючи 5.2-5.3 повернення коштів не передбачено. 

5.5 З усіх фінансових питань звертайтесь на пошту tools@hyperhost.ua 


