
УМОВИ КОРИСТУВАННЯ 
СЕРВІСАМИ NIMSES 

ПРО ЩО ЦІ УМОВИ? 

Це поточна версія умов користування сервісами Nimses (надалі – 

«Умови»). Ці Умови є дійсними з 1 березня 2019 року. 

Ці Умови містять правила, відповідно до яких Nimses надає, а ти 

можеш користуватися сервісами, додатком Nimses, Nimses Goods, 

Nimses Exchange та будь-якими іншими сервісами, програмним 

забезпеченням, продуктами (надалі – «Сервіси/Сервіс»), які 

належать Nimses Inc. та можуть підтримуватися, надаватися або 

керуватися афілійованими особами або контрагентами Nimses 

Inc (надалі – «Nimses»). Загалом, ці Умови врегульовують взаємні 

права та обов’язки Nimses i користувачів. 

 

ЧОМУ Я МАЮ ЧИТАТИ ЦІ УМОВИ? 

Зазвичай користувачі не люблять і не хочуть читати умови 
використання та угоди з користувачами. 

Незважаючи на це, Nimses закликає тебе прочитати ці Умови. Nimses 
постаралися зробити їх легшими i простішими. Десь Nimses прибрали 
юридичні жаргонізми і скоротили довгі речення. Втім, деякі 
положення цих Умов все ж можуть бути складними для твого 
сприйняття, оскільки ці Умови є юридичною угодою. 

Іноді користувачі нарікають, що деякі Сервіси або окремий 

функціонал працюють не так, як вони того очікували, або, що Nimses 

збирає їх персональні дані у спосіб, який був неочікуваним для них. 

Сподіваємось, що прочитання цих Умов перед тим, як ти їх приймеш і 

почнеш використовувати Сервіси, допоможе зменшити кількість 

можливих непорозумінь. Ці Умови допоможуть тобі зрозуміти, що 

відбуватиметься, коли ти почнеш користуватися Сервісами. 



До речі, не забудь переглянути Політику 

конфіденційності та Політику щодо cookie-файлів. Nimses би дуже 

не хотілось, аби для тебе став сюрпризом той факт, що Nimses збирає 

й обробляє твої дані. Тому Nimses закликає тебе прочитати ці 

політики.  Коли ти почнеш використовувати Сервіси, вказані політики 

також стануть обов’язковими для тебе. 

Ми знаємо, який ти заклопотаний, тому ось тут для зручності 

Nimses коротко описав про що ці Умови. 

 

1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ 

1.1. Ці Умови є юридичною угодою між компанією Nimses Inc., яка 

зареєстрована в штаті Делавер, США за адресою 1209 N Orange 

ST, Wilmington, DE 19801, USA та тобою, або, якщо ти 

представляєш юридичну особу чи іншу організацію, такою 

юридичною особою чи організацією (надалі – «Користувач»). 

Коли ти натиснеш на кнопку «Погоджуюсь»/ 

«Прийняти»/«Зареєструватись»/«Створити акаунт» чи іншу 

подібну кнопку або коли ти просто створиш акаунт та/або 

почнеш користуватися Сервісами, ти укладеш з Nimses 

юридично обов’язкову угоду.  

 

Будь ласка, зверніть увагу, що деякі або частина Сервісів 

можуть підтримуватися, надаватися чи керуватися 

афілійованими особами або контрагентами Nimses Inc. 

Здійснюючи доступ та користуючись такими Сервісами, ти 

укладаєш договір з компанією, яка оперує відповідним 

Сервісом, на умовах цих Умов користування Cервісами. 

1.2. Якщо ти не погоджуєшся з цими Умовами або будь-якою 

частиною цих Умов, будь ласка, не користуйся Сервісами. 

1.3. Nimses залишає за собою право запроваджувати додаткові 

умови використання для будь-якого окремого Сервісу, з якими 

Nimses ознайомлює тебе перед тим, як ти отримаєш доступ до 

відповідного Сервісу, і які стануть частиною цих Умов, коли ти 

почнеш використовувати такий окремий Сервіс. Таким чином, 

коли Nimses говорить про Умови, Nimses має на увазі ці та будь-

які додаткові умови для окремого Сервісу. Ці Умови описують 
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загальні правила й положення, які застосовуються до всіх 

Сервісів, якщо інше прямо не передбачено окремими умовами 

використання для окремого Сервісу. Ці Умови застосовуються 

додатково до умов i угод, які регулюють користування окремим 

Сервісом.  

 

Якщо будь-які розбіжності виникають між цими Умовами та 

додатковими умовами, що регулюють використання окремого 

Сервісу, такі додаткові умови переважають та підлягають 

застосуванню. 

 

Будь ласка, зверни увагу, коли ти починаєш 

використовувати будь-який окремий Сервіс, наприклад: 

Nimses Goods, Nimses Exchange, ти погоджуєшся бути 

зобов’язаним за цими Умовами та умовами використання 

такого конкретного Сервісу, в разі їхньої наявності. 

 
2. ХТО МОЖЕ КОРИСТУВАТИСЯ ЦИМИ СЕРВІСАМИ? 

Користувачам віком до 13 років не дозволяється користуватися 

Сервісами. Це дуже важливе правило. Сервіси не призначені для дітей 

віком до 13 років. Nimses свідомо не збирає персональні дані про 

будь-кого віком до 13 років. Зверни увагу: умовами використання 

деяких Сервісів може бути передбачено, що користувач має бути 

навіть старше. Ти також маєш виконувати інші вимоги, які 

передбачені цими Умовами та іншими застосовними угодами. 

 

2.1. Використовуючи Сервіси ти запевняєш і гарантуєш, що: 

2.1.1. тобі щонайменше 13 років і ти досяг віку, з якого ти можеш 

прийняти дані Умови. Іншими словами, коли ти приймаєш ці 

Умови, ти запевняєш і гарантуєш, що ти вже можеш самостійно 

укладати договори; 

2.1.2. ти можеш укласти юридично обов'язкову угоду з Nimses 

відповідно до законодавства, що застосовне до тебе; 

2.1.3. тобі не заборонено споживати та користуватися Сервісами 

згідно до застосовних санкцій. Іншими словами, ти заявляєш і 

гарантуєш, що: 



2.1.3.1. тебе немає в списках осіб, пов’язаних iз санкціями, які 

ведуться Управлінням з контролю за іноземними активами 

Департаменту казначейства США, Радою безпеки ООН, 

Європейським Союзом або будь-якою державою-членом ЄС; 

2.1.3.2. ти не проживаєш чи не здійснюєш доступ до Сервісів з 

юрисдикції, до якої застосовано санкції на дату опублікування 

цих Умов, в тому числі з Ірану, Куби, Сирії, Судану, Північної 

Кореї і АР Крим України; 

2.1.3.3. тобі не заборонено споживати та користуватися Сервісами 

згідно з будь-якими іншими подібними заборонами чи 

санкціями; 

2.1.4. ти надасиш правдиву інформацію у своєму акаунті; 

2.1.5. ти прочитав, зрозумів та повністю приймаєш ці Умови й Політику 

Конфіденційності; 

2.1.6. ти будеш дотримуватись цих Умов, які можуть змінюватися час від 

часу на розсуд Nimses. 

2.2. Зверни увагу, що надання неправдивих запевнень і гарантій та 

порушення вищезазначених положень може призвести до 

неприємних для тебе наслідків. Nimses може на власний розсуд 

припинити надання Послуги, окремих функцій тощо. 

3. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА 

Nimses поважає як права Користувачів, так і права осіб, які не є 

Користувачами сервісів Nimses. Nimses справді хоче створити 

безпечні Сервіси. З огляду на ці причини, кожен Користувач повинен 

дотримуватись цих правил при використанні Сервісів 

Один Користувач = Один Акаунт 

 

Один Користувач може мати лише один персональний акаунт. Лише 

реальні люди можуть створювати акаунт. Зазначені вище правила є 

надважливими при користуванні Сервісами. Будь-які спроби 



Користувача обійти ці правила будуть розглядатися як серйозне 

порушення цих Правил. 

 

3.1. Користувачу ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

3.1.1. створювати більше ніж один персональний акаунт; 

3.1.2. створювати ще один акаунт, якщо Nimses вже заблокувала, видалила 

чи інакшим способом деактивувала попередній акаунт Користувача; 

3.1.3. створювати ще один акаунт, зловживаючи своїми правами щодо 

персональних даних (наприклад, реалізуючи своє право на видалення 

даних), якщо компанія Nimses уже заблокувала, видалила чи інакшим 

способом деактивувала попередній акаунт Користувача; 

3.1.4. створювати акаунт/акаунти використовуючи автоматичні програми 

(ботів, роботів, тощо); 

3.1.5. використовувати персональні дані інших людей задля проходження 

реєстрації, верифікації, якщо такі вимагаються для використання 

Сервісів; 

Правила безпеки 

 

Nimses бажає аби Сервіси були надійними та безпечними. Коли ти 

користуєшся Сервісами ти повинен пам’ятати про кібербезпеку 

свого акаунту. Пам’ятай, що лише ти відповідальний за свою 

безпеку при використанні Інтернету, і Сервіси не є винятком. 

Nimses не несе жодної відповідальності в разі, якщо ти втратиш 

свої німи чи активи через віруси або несанкціонований доступ. 

Більш детально з цього питання дивись розділи 9 та 10. Можеш 

сміливо повідомляти Nimses про виявлені тобою випадки 

несанкціонованого доступу до твого акаунту третіми особами. 

 

3.2. Користувачу ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

 

3.2.1. розкривати свої логін чи пароль (якщо такі є) іншим особам чи 

надавати їх таким особам у інший спосіб; 



3.2.2. відчужувати свій акаунт на користь інших осіб (зокрема, шляхом 

дарування, продажу, передачі в оренду, обміну, тощо); 

3.2.3. змінювати відомості свого акаунта на такі, які є недостовірними, 

неточними, застарілими, або які в силу інших причин будуть вводити 

інших Користувачів в оману щодо особи Користувача, його/її імені, 

віку та виду діяльності і т. ін.; 

3.2.4. використовувати Сервіси для незаконної чи неправомірної мети; 

3.2.5. використовувати Сервіси для мети, яка заборонена цими Умовами; 

3.2.6. допомагати іншим Користувачам порушувати ці Умови, а так само 

заохочувати порушення цих Умов; 

3.2.7. отримувати доступ до акаунту іншого Користувача чи здійснювати 

будь-які дії з акаунта іншого Користувача, якщо тільки такому 

Користувачу спеціально не було гарантовано такий доступ; 

3.2.8. здійснювати дії, які спрямовані на порушення нормального 

функціонування Сервісу; 

3.2.9. розповсюджувати, запускати або іншим чином використовувати в 

межах Сервісу віруси, троянські програми та інше шкідливе 

програмне забезпечення (файли, об’єктний код у будь-якій формі і 

т.ін.); 

3.2.10. використовувати автоматизовані програми (ботів, роботів, 

«павуків», скреперів та інші програми із подібними функціями) i 

скрипти в Сервісі, в тому числі для збирання інформації про інших 

Користувачів або про Сервіс у цілому, для виконання масових або 

таргетованих розсилань (спаму) і т. ін.; 

3.2.11. використовувати чи розробляти сторонні додатки, які 

взаємодіють із Сервісами чи контентом або даними Користувачів без 

попередньої письмової згоди Nimses; 



3.2.12. випробовувати, сканувати чи тестувати вразливість Сервісів або 

будь-якої системи чи мережі; 

3.2.13. обходити будь-які встановлені заходи безпеки, обмеження щодо 

доступу чи ліміти використання; 

Повага до інтелектуальної власності 

 

3.3. Користувачу забороняється розміщувати будь-які матеріали 

(контент, файли) будь-де в Сервісах, якщо такі матеріали порушують 

права інтелектуальної власності інших осіб; 

3.4. Користувачу забороняється порушувати права інтелектуальної 

власності інших осіб, включаючи авторські права, патенти, права на 

торговельні марки, комерційну таємницю чи інші майнові права 

іншим чином, наприклад: рекламувати, просувати, продавати товари 

в Nimses Goods з порушенням прав інтелектуальної власності інших 

осіб, використовувати торговельну марку в імені користувача без 

дозволу відповідного правовласника тощо; 

Повага до інших прав 

 

3.5. Користувачу забороняється розміщувати будь-які матеріали 

(контент, файли) будь-де в Сервісі, які: 

3.5.1. пропагують війну, насильство, дискримінацію, спрямовані на 

розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, закликають 

до посягань на права та свободи людини, вчинення злочинів проти 

світу, безпеки людства, а також до тероризму, екстремізму та будь-

яких інших правопорушень тощо; 

3.5.2. пропагують фашизм, нацизм та будь-яку іншу ідеологію расового 

домінування; 

3.5.3. пропагують злочинну діяльність або містять поради або інструкції зі 

здійснення злочинних дій; 



3.5.4. містять агресивні вислови та погрози, сцени насильства й 

жорстокості; 

3.5.5. містять сцени жорстокого поводження з тваринами; 

3.5.6. містять опис чи зображення засобів або спроб суїциду, або вживання 

заборонених наркотичних засобів, так само як і підбурювання до 

вчинення відповідних дій; 

3.5.7. містять порнографію, а також зображення інтимних частин тіла 

людей, тварин та фантастичних істот; 

3.5.8. об’єктивно мають шокуючий, неприємний для сприйняття характер, 

що є вульгарним та непристойним; 

3.5.9. містять образи, наклепи, дифамацію; дискредитують, принижують, 

ганьблять честь та гідність або ділову репутацію інших Користувачів 

або третіх осіб; 

3.5.10. порушують інші права та законні інтереси Користувачів або 

третіх осіб, включно з юридичними особами, міжнародними 

організаціями, державами в цілому тощо. 

3.5.11. містять віруси, троянські програми та інше шкідливе програмне 

забезпечення (виконувані файли, об’єктний код в будь-якій формі і т. 

д.). 

3.6. Користувач НЕ ПОВИНЕН: 

3.6.1. розповсюджувати небажані комерційні повідомлення (реклама, спам) 

серед Користувачів; 

3.6.2. займатися в межах Сервісу незаконним мережевим маркетингом, 

організацією та залученням Користувачів до схем фінансових пірамід, 

шахрайською діяльністю, азартними іграми (гемблінгом), іншими 

неправомірними діями; 



3.6.3. здійснювати несанкціонований збір та обробку персональних даних 

інших Користувачів i третіх осіб без їхньої явно вираженої згоди; 

3.6.4. вводити в оману Користувачів; 

3.6.5. розміщувати в межах Сервісу будь-які матеріали (контент, файли), на 

розміщення (розповсюдження) яких він не має відповідних прав 

згідно законодавства, в тому числі у сфері інтелектуальної власності, 

захисту інформації з обмеженим доступом тощо; 

3.7. Користувач не повинен здійснювати будь-які дії: 

3.7.1. які мають характер погроз, залякування, переслідування, 

дискримінації, образ, обману або іншого неправомірного впливу на 

інших Користувачів; 

3.7.2. які порушують права та законні інтереси інших користувачів; 

3.7.3. іншим чином унеможливлюють комфортне використання Сервісу 

іншими Користувачами. 

Інше 

3.8. Користувач не повинен: 

3.8.1. видавати себе за представника або уповноважену особу Адміністрації, 

чи за працівника правоохоронних органів без наявних на це правових 

підстав; 

3.8.2. розміщувати будь-які матеріали (контент, файли) будь-де у Сервісі, 

які являюють собою або містять рекламу інших соціальних мереж, 

дискредитують Сервіс та/або компанію Nimses; 

3.8.3. використовувати Сервіси для будь-якої комерційної цілі без згоди 

Nimses, якщо тільки інше не випливає з умови використання будь-

якого окремого Сервісу; 



3.8.4. отримувати вигоду з Сервісів чи експлуатувати Сервіси, або окремий 

функціонал для комерційних цілей, зокрема, але не обмежуючись, з 

метою надання послуг за межами Сервісів (наприклад, «продавати 

підписників», штучно збільшувати кількість підписників, продавати 

різноманітні статуси, тощо); 

3.8.5. верифікувати/підтверджувати акаунти/Користувачів, з якими 

Користувач не зустрічався в реальному житті (тобто за межами 

Інтернет); 

3.8.6. не порушувати політики та процедури Nimses; 

3.8.7. порушувати будь-які додаткові умови, які застосовуються до 

Користувача у зв’язку з його використанням певного окремого 

Сервісу; 

3.8.8. продавати чи купувати, або іншим чином розпоряджатися німами, 

Інфінімами, іншими цифровими одиницями поза межами Сервісів, 

якщо тільки це прямо не дозволено Nimses; 

3.8.9. вимагати від іншого Користувача передачі німів або іншим чином 

наполегливо впливати на процес прийняття іншим Користувачем 

такого рішення; 

3.8.10. передавати німи іншому Користувачу та отримувати німи від 

іншого Користувача шляхом придбання їх за гроші, або в силу 

виконання інших юридичних зобов’язань (угод) між ними поза 

межами Сервісу; 

3.8.11. відстежувати доступність Сервісів, їхню роботу та функціонал 

задля конкурентних цілей; 

3.8.12. здійснювати імітацію, дзеркальне відображення або іншим 

чином імітувати зовнішній вигляд або функції Сервісів. 



3.9. У випадку, якщо Користувач порушує будь-яке положення цих Умов 

чи законодавства, Nimses може на власний розсуд здійснити наступні 

заходи: 

3.9.1. Nimses може заблокувати акаунт Користувача на визначений чи 

невизначений період (наприклад, до моменту, коли відповідне 

порушення буде усунуто Користувачем). Тривалість блокування 

визначається на розсуд Nimses; 

3.9.2. Nimses може видалити акаунт Користувача; 

3.9.3. Nimses може заблокувати чи видалити деякий контент, розміщений 

Користувачем у Сервісах; 

3.9.4. Nimses може заблокувати деякий функціонал, який доступний для 

Користувача; 

3.9.5. Nimses, на власний розсуд, може застосувати штраф у німах, від 10% 

до 100% балансу Користувача; 

3.9.6. Nimses може відмовити у проведенні будь-якої операції відносно 

німів, Інфінімів, чи інших цифрових одиниць; 

3.9.7. Nimses може відмовити у наданні Сервісів Користувачу, який вирішив 

використати Сервіси після того, як ці Умови були припинені у зв’язку 

з вчиненням Користувачем порушень. 

3.10. Nimses може одночасно вдатися до одного чи декількох заходів, 

визначених вище. 

3.11. Nimses не несе відповідальності за збереження і схоронність 

твого контенту чи німів впродовж періоду блокування, і не буде 

нести жодної відповідальності за втрату контенту чи Німів. 

Більше деталей дивись у розділах 9 та 10. Користувач самостійно 

несе відповідальність за всі негативні наслідки, пов’язані із 

блокуванням. 

https://nimses.com/uk_ua/terms/#section9


3.12. Якщо ти не погоджуєшся з рішенням Nimses, ти можеш надати свої 

заперечення на адресу support@nimses.com. 

 

Будь ласка, зверни увагу, що будь-які спроби користувача обійти 

правило «один акаунт для одного реального користувача» 

невідворотно призведуть до відповідної реакції Nimses, тому не 

хитруй! Nimses цінує винахідливість користувачів та їхнє бажання 

кинути виклик системам Nimses для боротьби з шахрайством, тим не 

менш, не намагайся обманути Nimses! 

4. ПИТАННЯ ПРИВАТНОСТІ 

4.1. Коли ти почнеш користуватися Сервісами, Nimses почне збирати та 

обробляти твої персональні дані. Лише єдиний факт того, що ти 

користуєшся Сервісами вже є тією правовою підставою для Nimses, 

яка дозволяє збирати й обробляти персональні дані, оскільки ти та 

Nimses уклали контракт. Проте контракт не є єдиною правовою 

підставою, яка дозволяє Nimses обробляти твої дані. Обробляючи твої 

дані, Nimses буде покладатися на ряд правових підстав, зокрема, 

законний інтерес, обов’язок виконувати вимоги законодавства та 

інші. Для деяких типів обробки Nimses буде потрібна твоя згода, яку 

Nimses запитає у прозорий і зрозумілий спосіб. 

4.2. Щоб отримати більше інформації про те, які дані Nimses обробляє, а 

також твої права, ти маєш почитати Політику 

Конфіденційності та Політику щодо cookie-файлів. Будь ласка, 

почитай їх уважно, оскільки ці документи будуть поширюватися на 

тебе, коли ти будеш користуватися Сервісами. 

4.3. Якщо раптом щось в Політиці Конфіденційності не влаштовує тебе, 

або ти не погоджуєшся із чимось, наприклад, ти не хочеш аби Nimses 

збирав та обробляв твої геолокаційні дані, не користуйся Сервісами. 

прочитати Політику конфіденційності, а також і Політику щодо 

cookie-файлів, де все описано більш детально. Якщо тобі не 

подобається Політика конфіденційності або її окрема частина, не 

користуйся Сервісами. 

 

5. ЯКІ ПРАВА ДАЄ ТОБІ NIMSES? 
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5.1. Цим Nimses надає тобі невиключну, відкличну, безвідплатну ліцензію 

кінцевого користувача, яку не можна передавати й яка не передбачає 

права видавати субліцензію, та яка діє на території всього світу, для 

доступу та використання тобою Сервісів, їх окремих частин чи 

функцій винятково для персонального споживання та у відповідності 

до цих Умов та будь-яких інших політик, що видані Nimses. 

5.2. За цими Умовами тобі не дозволяється і ти маєш утриматися від 

копіювання будь-якого програмного забезпечення Nimses або його 

частини, розподілу, продажу, оренди або передачі програмного 

забезпечення Nimses або його частини третім особам, модифікації 

будь-якого програмного забезпечення Nimses, його зворотного 

інжинірингу, декомпіляції чи дизассемблювання чи інших спроб 

отримання вихідного коду із програмного забезпечення Nimses 

повністю або частково, якщо тільки це прямо не узгоджено між тобою 

та Nimses у письмовій формі. Це положення не втрачає свою силу 

навіть після припинення цих Умов. 

5.3. Ти погоджуєшся, що ти не отримуєш жодних прав інтелектуальної 

власності відносно свого акаунту у зв’язку з його творчим 

оформленням або довготривалим використанням. 

6. ЯКІ ПРАВА ТИ НАДАЄШ NIMSES? 

6.1. Коли ти користуєшся Сервісами, ти можеш створювати, 

завантажувати, розміщувати,  публікувати, поширювати, зберігати чи 

іншим чином розпоряджатися контентом, який захищений правом 

інтелектуальної власності. Ти зберігаєш всі права стосовно, такого 

контенту. Разом iз тим, ти надаєш Nimses ліцензію на використання 

такого контенту. 

6.2. Завантажуючи, публікуючи чи іншим чином розміщуючи контент у 

Сервісах, ти надаєш Nimses та її дочірнім компаніям, афілійованим 

компаніям та їх правонаступникам та цедентам ліцензію (дозвіл) 

використовувати, зберігати, хостити, показувати, відтворювати, 

публікувати, модифікувати, обробляти, адаптувати, правити і 

поширювати такий контент. Вказана ліцензія діє на території всього 



світу, є безоплатною, та такою, що може передаватися третім особам. 

Вказана ліцензія також передбачає право видавати відповідні 

субліцензії. Така ліцензія надається винятково для цілей надання, 

створення, просування та покращення Сервісів i дослідження та 

створення нових Сервісів. Також вказана ліцензія передбачає право 

Nimses створювати похідні роботи та публікувати, відображати  або 

іншим чином використовувати такі похідні роботи для цілей реклами, 

просування Сервісів без виплати жодних компенсації тобі за це. 

6.3. Завантажуючи, публікуючи чи іншим чином розміщуючи контент у 

Сервісах, ти також надаєш іншим користувачам невиключну ліцензію 

використовувати такий контент в рамках функціоналу Сервісу, а саме 

для перегляду, відтворення, копіювання для цілей особистого 

некомерційного використання. 

6.4. Завантажуючи, публікуючи чи іншим чином розміщуючи контент у 

Сервісах, ти заявляєш i гарантуєш Nimses та її дочірнім компаніям, 

афілійованим компаніям та їх правонаступникам та цедентам, що ти 

не порушуєш законодавство чи права будь-якої третьої особи 

(включаючи права інтелектуальної власності) відносно такого 

контенту. Надання неправдивих запевнень чи порушення 

вищезазначеного положення може призвести до неприємних 

наслідків для тебе. Nimses може призупиняти надання Сервісів чи 

деякого функціоналу, блокувати деякі функції, розривати ці Умови 

тощо. 

6.5. Ти можеш припинити дію вказаної вище ліцензії відносно 

конкретного контенту шляхом видалення такого контенту з Сервісів 

або видаливши свій акаунт узагалі, за винятком (а) випадків коли ти 

поділився контентом з іншими користувачами й вони скопіювали 

його, повторно поширили чи зберегли та (б) випадків, коли потрібен 

розумний час для видалення такого контенту із систем Nimses, у тому 

числі із систем, призначених для резервного копіювання. У такому 

випадку, дія ліцензії припиниться в момент, коли користувачі, які 

скопіювали, повторно поширили твій контент видалять відповідний 

контент, або коли контент буде видалений із систем Nimses, у тому 

числі із систем, призначених для резервного копіювання. 



6.6. Пам’ятай, після того, як ти видалиш контент, Nimses може зберігати 

деякі резервні копії такого контенту у своїх системах, призначених 

для резервного копіювання, наскільки це технічно необхідно або 

наскільки існує юридична необхідність. 

6.7. Також пам’ятай, що деякі користувачі можуть поширювати/зберігати 

твій контент та розповсюджувати його через Сервіси чи iнтернет як із 

добрим наміром, так і без такого. Таким чином контент може бути 

присутній в Сервісах, навіть якщо ти видалив його. Nimses не повинен 

і не будуть примушувати інших користувачів видаляти такий твій 

контент. 

6.8. Ти можеш розміщувати контент в Сервісі, права на який належать 

третім особам, за умови що таке розміщення не порушує права таких 

осіб та вимоги застосовного законодавства. 

6.9. Nimses цінує будь-який зворотній зв’язок від Користувачів. Надаючи 

свої пропозиції чи інший зворотній зв’язок стосовно Сервісів, ти тим 

самим погоджуєшся, що Nimses може використовувати та 

поширювати (але не зобов’язана так чинити) такий зворотній зв’язок 

для будь-яких цілей, включаючи, але не обмежуючись розробкою 

нових Сервісів чи функцій, без будь-якої компенсації тобі. 

6.10. Nimses цінує коли користувачі, які користуються популярністю та 

мають багато шанувальників користуються Сервісами. Безумовно, 

поява таких користувачів в Сервісах може збільшувати популярність 

Сервісів. Nimses не буде платити жодних компенсацій таким 

користувачам за їхній внесок у збільшення популярності Nimses, якщо 

тільки інше прямо не узгоджено між Nimses та таким користувачем в 

письмовій угоді. 

6.11. Будь ласка, пам’ятай, що лише ти відповідальний за контент, який ти 

розміщуєш у Сервісах. Nimses не модерує контент, який ти розміщуєш 

у Сервісах. Тим не менш, Nimses може мати доступ, переглядати, 

перевіряти та видаляти твій контент в будь-який момент з будь-якої 

причини, зокрема, але не обмежуючись, задля надання та створення 

Сервісів або якщо Nimses вважає, що твій контент порушує ці Умови, 



інші Політики чи угоди або порушує умови законодавства. Nimses 

також може видалити контент, якщо вважатиме, що він є спірним, 

шкідливим для репутації або таким, що не відповідає поглядам Nimses 

на Сервіси. Видалення контенту не обов’язково означає, що контент 

був промодерований Nimses. 

7. ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

7.1. Nimses поважає інтелектуальну власність. Nimses не здійснює 

попередню модерацію чи цензуру контенту, що розміщується 

користувачами. Nimses не уповноважена і не може вирішувати будь-

які суперечки між третіми сторонами стосовно інтелектуальної 

власності. Водночас Nimses розглядає скарги правовласників та 

вживає заходи з метою усунення порушення прав правовласників у 

Сервісах. Будь ласка, зверни увагу, що лише правовласники або їхні 

уповноважені представники можуть звертатися зі скаргою про 

ймовірне порушення. 

7.2. Nimses розглядає всі скарги про ймовірні порушення прав 

інтелектуальної власності, але не всі з них будуть задоволені й не 

кожен оспорюваний контент може бути видалений чи заблокований. 

7.3. Якщо ти щиро вважаєш, що хтось порушує твої авторські права, ти 

можеш надіслати скаргу Nimses про ймовірне порушення авторських 

прав. 

7.4. Для того, щоб Nimses розглянув твою скаргу про ймовірне порушення 

авторських прав, вона повинна містити наступне: 

• фізичний чи електронний підпис особи, яка уповноважена діяти від 

імені правовласника, виключне право якого ймовірно порушене; 

• вказівка на твір, права на який ймовірно порушені, чи декілька творів, 

які охоплюються однією скаргою, перелік таких творів; 

• вказівка на матеріал, який iмовірно містить порушення або є 

предметом порушення, та який має бути видалений або доступ до 



якого має бути обмежений, а також інформацію, яка є достатньою та 

дозволяє Nimses встановити місцезнаходження такого матеріалу; 

• твоя адреса, номер телефону, та, якщо є, електронна пошта за 

допомогою якої з тобою можна зв’язатися; 

• твердження про те, що ти щиро переконаний в тому, що 

правовласник, його представник або закон не дозволяє використання 

вказаного тобою матеріалу в спосіб, на який ти скаржишся; 

• твердження про те, що інформація у твоєму повідомленні відповідає 

дійсності та, усвідомлюючи відповідальність за неправдиві свідчення, 

ти заявляєш про себе як правовласника або уповноваженого 

представника правовласника виключних авторських прав, які, на 

твою думку, порушено. 

7.5. Скарга, вказана у пункті 7.4 цих Умов, має бути надіслана 

уповноваженому представнику Nimses за адресою:  

Nimses Inc. 

Attn: Copyright Agent 

1616, 16th Street, Suite 350, 

San Francisco, CA 94103, USA 

San Francisco, CA 94103, USA 

e-mail: legal@nimses.com 

7.6. Якщо ти щиро вважаєш, що хтось порушує твої права на торговельну 

марку, ти можеш надіслати скаргу Nimses про ймовірне порушення 

прав на торговельну марку. 

7.7. Для того, щоб Nimses розглянув твою скаргу про ймовірне порушення 

прав на торговельну марку, вона повинна містити в собі наступне: 

• фізичний чи електронний підпис особи, яка уповноважена діяти від 

імені правовласника, виключне право якого ймовірно порушеене; 

• вказівка на торговельну марку, права на яку, на твою думку порушені; 

документи стосовно реєстрації такої торговельної марки; 
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• вказівка на матеріал, який iмовірно містить порушення або є 

предметом порушення, та який має бути видалений або доступ до 

якого має бути обмежений, а також інформацію, яка є достатньою та 

дозволяє Nimses встановити місцезнаходження такого матеріалу; 

• твоя адреса, номер телефону та, якщо наявні, електронна пошта за 

допомогою якої з тобою можна зв’язатися; 

• твердження про те, що ти щиро переконаний в тому, що 

правовласник, його представник або закон не дозволяє використання 

вказаного тобою матеріалу в спосіб, на який ти скаржишся; 

• твердження про те, що інформація у твоєму повідомленні відповідає 

дійсності та, усвідомлюючи відповідальність за неправдиві свідчення, 

ти заявляєш про себе як правовласника або уповноваженого 

представника правовласника виключних прав на торговельну марку, 

які, на твою думку, порушено. 

7.8. Скаргу, що вказана у пункті 7.7., слід надсилати за адресою: 

Nimses Inc. 

Attn: Copyright Agent 

1616, 16th Street, Suite 350, 

San Francisco, CA 94103, USA 

e-mail: legal@nimses.com 

7.9. Будь ласка, зверни увагу, що коли Nimses видаляє контент у відповідь 

на твою скаргу про ймовірне порушення авторського права чи прав на 

торговельну марку, Nimses повідомляє таку особу про те, що ти 

поскаржився, та про те, що контент був прибраний. Nimses також 

надає такій особі твої контактні дані, включно із твоїм email та 

назвою твоєї організації, а також змістом твоєї скарги. 

7.10. Nimses залишає право призупинити надання Сервісів та/або окремих 

функцій, заблокувати користувача, розірвати ці Умови, якщо Nimses 

має обґрунтовані причини вважати, що ти зловживаєш своїми 

правами, які передбачені цим розділом. 
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7.11. Якщо твій контент був видалений, Nimses повідомить тебе про це та 

надасть тобі інформацію про твої подальші кроки, зокрема, але не 

обмежуючись, щодо подачі зустрічної скарги у відповідності до 

Закону про авторське право в цифрову епоху (DMCA (Digital 

Millennium Copyright Act)). 

8. ЗАПЕВНЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ 

8.1. Ти запевняєш та гарантуєш Nimses, що: 

8.1.1. у тебе достатньо повноважень приймати ці Умови та виконувати 

обов’язки відповідно до цих Умов; 

8.1.2. ці Умови не будуть вступати в конфлікт з іншою угодою, мати 

своїм наслідком порушення іншої угоди стороною якої ти є чи 

якою ти пов'язаний; 

8.1.3. ти будеш дотримуватись усіх законів та нормативно-правових 

актів, які застосовуються до тебе у зв’язку з виконанням тобою 

цих Умов; 

8.1.4. ти уповноважений приймати ці Умови від імені юридичної особи 

чи іншої організації, якщо ти приймаєш ці Умови від імені такої 

особи чи організації; 

8.1.5. ти уповноважений надавати ліцензію від імені юридичної особи 

чи іншої організації, якщо ти надаєш будь-яку ліцензію, що 

передбачена цими Умовами від імені такої особи чи організації; 

8.1.6. ти не будеш використовувати Сервіси для будь-якої цілі, яка є 

незаконною чи забороненою цими Умовами; 

8.1.7. ти не будеш використовувати чи розробляти сторонні додатки, 

які взаємодіють із Сервісами чи контентом або даними 

Користувачів без попередньої письмової згоди Nimses; 

8.1.8. ти не будеш користуватися Сервісами у такий спосіб, який може 

заважати, порушувати, негативно впливати або перешкоджати 

іншим користувачам користуватися Сервісами, або який може 

пошкодити, вимкнути, перевантажити або послабити 

функціонування Сервісів. 

8.2. Будь ласка, зверни увагу, що надання хибних запевнень, а так само й 

порушення будь-якого з вищезазначених положень може призвести 



до неприємних наслідків для тебе. Nimses може на власний розсуд 

припинити надання Сервісів чи окремих функцій тощо. 

9. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ 

9.1. Nimses НЕ ЗАЯВЛЯЄ І НЕ ГАРАНТУЄ тобі, що (1) Сервіси чи будь-який 

окремий функціонал працюватимуть безпечно, будуть актуальними, 

повними, працюватимуть без помилок чи без збоїв; (2) будь-які 

дефекти будуть виправлені; (3) твоє використання Сервісів принесе 

тобі якісь результати; (4) Сервіси будуть завжди працювати без 

запізнень, перебоїв в роботі, недоліків; (5) твій контент, німи, 

Інфініми, інші цифрові одиниці будуть збережені. 

9.2. Ти користуєшся Сервісами на власний ризик. 

9.3. Сервіси надаються «ЯК Є» та «В ІСНУЮЧОМУ СТАНІ». Nimses не може 

гарантувати тобі, що Сервіси будуть безпечними та надійними чи 

працюватимуть бездоганно весь час. 

9.4. Доступність Сервісів може відрізнятися від країни до країни. Деякі 

Сервіси чи функції можуть бути недоступними у твоїй країні. 

9.5. Nimses цінує будь-який зворотній зв'язок від тебе. Водночас ти не 

можеш вимагати щоб Nimses змінив чи модифікував Сервіси чи 

якийсь окремий функціонал. 

9.6. Nimses може у будь-який час припинити (призупинити) надання 

Сервісів чи змінити Сервіси, а так само будь-який окремий функціонал 

без попереднього повідомлення тебе про це. 

9.7. Наскільки це дозволяється законом, цим Nimses відмовляється від 

усіх гарантій, які прямо вказані чи які випливають, включаючи, але не 

обмежуючись, гарантіями наявності комерційної вигоди та 

придатності; гарантією придатності для конкретної мети; гарантією 

відсутності порушень будь-яких прав, включаючи права на 

інтелектуальну власність; гарантією права власності та наявністю 

прав розпоряджатися власністю; гарантією того, що Сервіси 



задовільнять потреби чи вимоги користувачів; торговою гарантією; 

гарантією безперешкодного та коректного використання; гарантією 

коректної та безпомилкової системної інтеграції чи відсутності 

комп’ютерних вірусів. 

9.8. Усі відмови від будь-яких гарантій (включаючи ті, що зазначені в 

цьому розділі чи деінде в цих Умовах) зроблені як на користь Nimses, 

так і на користь її афілійованих компаній, та їхніх інвесторів, 

бенефіціарних власників, акціонерів, директорів, посадових осіб, 

працівників, агентів, представників, ліцензіарів, постачальників та 

провайдерів послуг, та їхніх відповідних правонаступників чи 

цедентів. 

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. 

10.1. Наскільки це максимально дозволено законом, Nimses та її 

афілійовані компанії та їх відповідні акціонери, інвестори, 

бенефіціарні власники, директори, посадові особи, працівники, 

афілійовані компанії, агенти, представники, ліцензіари, 

постачальники та провайдери послуг не будуть нести 

відповідальність за будь-які непрямі, випадкові, особливі чи штрафні 

збитки, множинні збитки чи будь-які інші збитки (навіть якщо Nimses 

була сповіщена про можливість таких збитків), за втрату прибутку; за 

втрату даних; за втрату можливостей для бізнесу; втрату репутації чи 

гудвілу; втрату інших нематеріальних об’єктів чи активів; втрату 

німів, Інфінімів, інших цифрових одиниць; втрату збережень; втрату 

доходів або очікуваного прибутку або втрату бізнесу, які виникають 

внаслідок чи у зв’язку з:  

 

(1) порушенням Умов; 

(2) твоїм доступом до Сервісів чи неможливістю доступу до них, твоїм 

використанням Сервісів чи неможливістю використання Сервісів; 

(3) неавторизованим доступом, використанням чи зміною твого 

контенту чи даних; 

(4) припиненням чи розірванням цих Умов за ініціативою Nimses; 

(5) змінами, помилками у Сервісах; 

(6) припиненням надання Сервісів; 

(7) використанням або неможливістю використання Сервісу або 



продуктами, транзакціями або передачею, що відноситься до 

продуктів, або матеріалами третіх сторін, у тому числі внаслідок будь-

якого вірусу, який може бути переданий у зв'язку з такими 

матеріалами, а також внаслідок будь-якого спору з будь-яким іншим 

користувачем Сервісів. 

10.2. Тією ж мірою, в якій це дозволено законом, ні в якому разі сукупна 

відповідальність Nimses за всіма претензіями, пов'язаними iз 

Сервісами, не може перевищувати 50 доларів США або суму, яку ви 

заплатили Nimses у фіатних грошах, якщо така була, за останні 6 

місяців. 

10.3. Усі обмеження відповідальності будь-якого роду (як ті, що вказані в 

цьому розділі, так і ті, що вказані деінде у цих Умовах) зроблені як на 

користь Nimses, так і на користь її Афілійованих компаній та їхніх 

відповідних правонаступників чи цедентів. 

10.4. Користувач погоджується, що Nimses не несе відповідальності за 

погіршення стану фізичного та психічного здоров’я Користувача та 

тих осіб, що за певних причин мали доступ до його акаунту, яке 

виникло як наслідок використання Сервісу в цілому або його 

окремого функціоналу, спілкування з іншими Користувачами і т. ін. 

Користувач погоджується, що саме на нього покладена 

відповідальність за наслідки доступу до Сервісу через акаунт 

Користувача його дітей або дітей третіх осіб. 

10.5. Користувач погоджується, що в межах Сервісу він може бути не 

захищений від взаємодії (спілкування) з Користувачами, чиї ім’я або 

прізвище, вік, стать та інші відомості, всупереч цим Умовам, можуть 

не відповідати дійсності (т. зв. «фейки»). Користувач погоджується, 

що Nimses не несе відповідальності за будь-які наслідки такої 

взаємодії. Nimses з об’єктивних причин не може гарантувати 

відсутності «фейкових» користувачів в рамках Сервісу, так само, як і 

присутність у будь-який момент за пристроєм тієї ж фізичної особи, 

якій належить не «фейковий» акаунт. 



10.6. Сервіси Nimses не є сервісами по зберіганню. Ти погоджуєшся, що у 

Nimses відсутні зобов’язання зберігати, утримувати чи надавати тобі 

копію твого контенту, який ти розмістив у Сервісах, за винятком тих 

випадків, коли це вимагається законом і випадків, коли це 

передбачено у Політиці конфіденційності. Nimses не несе 

відповідальності за втрату контенту чи інформації, яку ти розміщуєш 

у Сервісах. 

11. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

11.1. Користувач погоджується, що будь-який позов Користувача, що може 

виникнути або пов’язаний з відносинами між Користувачем та Nimses, 

повинен бути поданий протягом одного року після появи підстав для 

такого позову; в іншому випадку такий позов не матиме сили і не буде 

розглядатися. 

11.2. У межах дозволенних законодавством, Користувач погоджується, що 

будь-який позов проти Nimses, в тому числі проти її колишніх та 

нинішніх афілійованих осіб, посадових осіб, керівників, працівників та 

агентів, повинен бути поданий індивідуально, і Користувач не може 

об’єднувати такий позов з позовами будь-яких інших фізичних та 

юридичних осіб або пред’являти, приєднуватись чи брати участь в 

колективному позові проти Nimses, в тому числі проти її колишніх та 

нинішніх афілійованих осіб, посадових осіб, директорів, працівників 

та агентів. 

12. ЗАБОРОНА ПЕРЕДАЧІ ПРАВА 

12.1. Користувач не буде передавати будь-які права або делегувати будь-

які зобов'язання за цими Умовами, повністю або частково, незалежно 

від того добровільно чи за законом, без попередньої письмової згоди 

Nimses. Будь-яка передбачувана передача прав або делегування з боку 

Користувача без відповідної попередньої письмової згоди з боку 

Nimses не матиме юридичної сили. 

13. НЕПОДІЛЬНІСТЬ 



13.1. Якщо будь-яке положення цих Умов вважається недійсним, 

незаконним або таким, що не може бути виконаним з якої-небудь 

причини: (a) дійсність, законність і виконуваність інших положень 

цих Умов (включаючи, але не обмежуючись, кожну частину будь-

якого розділу, параграф або речення цих Умов, що містить будь-яке 

положення, визнане недійсним, незаконним або таким, що не може 

бути виконаним, і яка сама по собі не є недійсною, незаконною чи 

такою, що не може бути виконаною) жодним чином не зачіпається й 

не порушується й; (b) таке чи такі положення вважаються зміненими 

в тій мірі, в якій це необхідно для відповідності чинному 

законодавству та досягнення найбільшого результату згідно наміру 

сторін; і (c) в найбільш можливому ступені, положення цих Умов 

(включаючи, крім іншого, кожну частину будь-якого розділу, 

параграфа цих Умов, яка містить будь-яке положення, визнане 

недійсним, незаконним або таким, що не може бути виконаним, і яка 

сама по собі не є недійсною, незаконною чи такою, що не може бути 

виконаною) повинні тлумачитися таким чином, щоб виконати наміри 

сторін, виражені в цих Умовах. 

14. ВІДМОВА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ 

14.1. Нездійснення Nimses будь-яких своїх прав, повноважень або засобів 

захисту відповідно до цих Умов або будь-яка затримка з боку Nimses 

при такому здійсненні, не є відмовою від будь-якого такого права, 

повноваження або засобу правового захисту. Одиночне або часткове 

здійснення будь-яких прав, повноважень або засобів захисту Nimses 

не перешкоджає здійсненню будь-яких інших прав, повноважень або 

засобів правового захисту. 

15. ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ 

15.1. Наскільки це дозволяється законом, ти зобов’язуєшся забезпечити 

правовий захист, відшкодувати завдані збитки і звільнити від 

відповідальності Nimses, а так само її афілійовані компанії та, 

відповідно, їхніх акціонерів, директорів, посадових осіб, працівників, 

афілійованих осіб, агентів, представників, ліцензіарів, постачальників 

чи провайдерів послуг від будь-яких позовів, скарг, зобов'язань, 



збитків, втрат і витрат, включаючи, крім іншого, розумні гонорари та 

оплату послуг юридичних консультантів, що виникли або пов'язані з: 

15.1.1. надання тобою неправдивих запевнень чи гарантій; 

15.1.2. порушення тобою будь-яких законів, правил, положень, 

кодексів, статутів, постанов або розпоряджень будь-яких 

державних або контрольованих державою органів, включаючи, 

крім іншого, все що регулюють, адміністративні та законодавчі 

органи; 

15.1.3. твоїм контентом; 

15.1.4. твоїм доступом чи використанням Сервісів; 

15.1.5. порушенням тобою цих умов або будь-якої політики, 

додаткових угод, які згадуються в цих Умовах. 

16.  ПОСЛУГИ ТРЕТІХ ОСІБ 

16.1. Якщо ти користуєшся якимось сервісом, функцією чи функціоналом, 

який надається третьою особою або є доступним через Сервіси 

(включаючи Сервіси, які Nimses разом пропонує з такою третьою 

особою), умови кожної сторони регулюватимуть відносини 

відповідної сторони з тобою. Nimses не несе відповідальності за умови 

або дії третіх сторін. 

16.2. Nimses не несе відповідальності за послуги третьої сторони, які 

надаються поза Сервісами третіми особами, які несанкціоновані 

компанією Nimses, або які заявлені як такі, що є сервісами Nimses, але 

не є такими насправді (наприклад, неофіційна біржа, тощо). 

17.  СТРОК І ПРИПИНЕННЯ 

17.1. Nimses може припинити ці Умови в будь-який момент, з будь-якої 

причини та без попереднього повідомлення тебе про це. Nimses 

спробує повідомити тебе про припинення, але Nimses не зобов’язані 

робити це. Користувач може припинити ці Умови в будь-який момент 

видаливши свій акаунт. Будь-яке порушення Користувачем цих Умов, 

а так само інших політик, додаткових умов, які згадуються в цих 

Умовах може призвести до негайного припинення цих Умов з 



ініціативи Nimses. Пам’ятай, що коли ти порушуєш будь-яке 

положення цих Умов, а так само будь-яке положення політик, 

додаткових угод, які згадуються в цих Умовах Nimses може 

припинити надавати тобі Сервіси, обмежити об’єм Сервісів, які 

надаються тобі, заблокувати твій акаунт на визначений чи 

невизначений період, видалити твій акаунт чи деактивувати твій 

акаунт іншим чином. У вказаних випадках Nimses не буде 

виплачувати жодні компенсації за анульовані Німи. 

17.2. Пункти 3.1., 3.9.7., 5.2 та розділи 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 20 цих Умов зберігають свою силу, незважаючи на припинення дії 

цих Умов, не зважаючи на те, хто припинив ці Умови. 

18. ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ. 

18.1. Ці Умови тлумачяться та регулюються відповідно до матеріального 

права США, штат Каліфорнія. Усі суперечки пов'язані з укладенням, 

виконанням, тлумаченням, чинністю цих Умов та/або їхніх окремих 

положень розглядаються відповідними судами штату Каліфорнія, 

США, відповідно до матеріального та процесуального законодавства 

США.  

Суди деяких країн не застосовуватимуть право Каліфорнії до деяких 

видів спорів. Якщо ви проживаєте в одній з таких країн, тоді, коли 

законодавство штату Каліфорнія не підлягатиме застосуванню, 

закони вашої країни застосовуватимуться до таких спорів, пов'язаних 

з цими Умовами. 

18.2. Ти та Nimses повинні намагатися врегулювати всі непорозуміння, які 

можуть виникати шляхом переговорів. Ти погоджуєшся, що 

листування з Nimses за допомогою електронної пошти на 

адресу support@nimses.com буде діючим та зобов’язуючим способом 

комунікації для цілей вирішення суперечок, які виникають між тобою 

та Nimses. 

 

19.  ІНШЕ 
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19.1. Жодна зі сторін цих Умов не є агентом, повіреним або іншим 

посередником, представником іншої сторони, жодна зі сторін не має 

права діяти від імені іншої сторони, включаючи, але не обмежуючись, 

здійснювати будь-які дії, які створюють права та/або обов'язки для 

іншої сторони, якщо інше не передбачене цими Умовами. 

19.2. Відповідно до цих Умов сторони виступають як незалежні 

контрагенти. Укладення цих Умов не передбачає створення окремої 

юридичної особи, партнерства, спільного підприємства чи 

проведення спільної діяльності з об'єднанням внесків (вкладів) або 

без нього. 

19.3. Ці Умови складені українською мовою та є перекладом Умов з 

англійської мови. Якщо українська версія цих Умов суперечить 

англійській версії, англійська версія має переважну силу. 

19.4. У цих Умовах, окрім випадків, коли контекст вимагає іншого: 

19.4.1. заголовки включені до цих Умов тільки для зручності; 

19.4.2. посилання на положення – це посилання на положення цієї 

Угоди; 

19.4.3. слова, вжиті в однині або в одному роді, включають відповідно 

значення множини або іншого роду і навпаки; 

19.4.4. посилання на будь-який закон або постанова є посиланням на 

цей закон або постанову, в його застосовне, зміненої, або повторно 

введеному варіанті в конкретний момент часу і включає будь-яке 

законодавство будь-якої юрисдикції. 

19.5. Ці Умови скасовують будь-які інші домовленості, які існували між 

тобою та Nimses, в тому числі попередні версії цих Умов. 

20. ЗМІНИ 



20.1. Nimses залишає за собою право додавати та прибирати окремий 

функціонал, продукти, а так само призупиняти надання Сервісів та 

припиняти надавати Сервіси в цілому. Все це Nimses може робити в 

будь-який час. Якщо Nimses вирішить так зробити, Nimses може 

попередньо не повідомляти тебе про це. Пам’ятай, що ти 

користуєшся Сервісами на власний ризик, якщо Nimses вирішить 

призупинити чи припинити надання Сервісів, Nimses не буде 

платити тобі будь-яку компенсацію за анульовані німи. 

 

20.2. Nimses залишає за собою право змінювати будь-які умови та 

положення, що містяться в цих Умовах або будь-якій політиці, або 

інструкціях, викладених в цих Умовах, або згадуваних в них у будь-

який час та на власний розсуд, наприклад, з метою відображення змін 

у Сервісах. Nimses опублікує повідомлення про зміни Умов на цій 

сторінці або повідомить вас про приготовані зміни в ці Умови іншим 

чином. Зміни не будуть мати зворотної дії в часі і наберуть чинності 

не раніше ніж через чотирнадцять днів після їхнього опублікування 

крім випадків, коли негайне набрання чинності змінами дозволене 

законодавством. Твоє подальше використання Сервісів після 

набрання змінами чинності підтверджує прийняття тобою таких змін. 

Закликаємо тебе час від часу переглядати ці Умови аби бути 

ознайомленим з актуальною версією Умов. Доступ до повного тексту 

цих Умов є загальним і відкритим. 

21. ЗВ’ЯЖИСЬ ІЗ NIMSES 

21.1. Якщо у тебе будуть якісь скарги, питання чи пропозиції, не 

зволікай і звертайся до Nimses за наступними контактами:  

 

Адреса: 1616, 16th Street, Suite 350, San Francisco, CA 94103, USA 

Номер телефону: (650) 288 1989 

e-mail: support@nimses.com 
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