Пользовательское соглашение
Настоящее
Пользовательское
соглашение
(далее
Соглашение)
заключается между ООО «Джимоджи ЭйЭм»
(далее по тексту соглашения – также
Агентом) и дееспособным физическим лицом
(далее по тексту - Пользователь). ООО
«Джимоджи ЭйЭм» является Агентом от
имени Предприятий (Принципалов) или
Исполнителем, реализующим права на
получение товаров и услуг, в виде
электронного файла на основании агентских
договоров и договоров об оказании услуг. В
отношении Пользователя, Агент действует на
правах публичной оферты на указанных ниже
условиях.

Согласием с заключением настоящего
соглашения (акцептом оферты) являются
действия по регистрации или авторизации в
мобильном
приложении
Gmoji
App.
Настоящее
соглашение
считается
заключенным
с
момента
завершения
процедуры регистрации Пользователем и/или
авторизации Пользователем в мобильном
приложении Gmoji App. Использование
приложения Gmoji App после внесения
изменений в настоящем соглашении (после
их публикации в приложении и на сайте
gmoji.am)
является
выражением
Пользователем
на
соответствующие
изменения.
Настоящее Соглашение применяется
только к использованию приложения Gmoji
App в связи с приобретением товаров и услуг
у Предприятий, находящихся на территории
Республики
Армения.
Использование
приложения Gmoji App в связи с

Օգտագործողի (Օգտատիրոջ)
համաձայնագիր
Սույն Օգտագործողի համաձայնագիրը
(այսուհետ՝ Համաձայնագիր) կնքվում է
«Ջիմոջի
ԷյԷմ»
սահմանափակ
պատասխանատվությամբ
ընկերության
(այսուհետ՝ նաև Գործակալ) և գործունակ
ֆիզիկական
անձի
(այսուհետ՝
Օգտագործող) միջև: «Ջիմոջի ԷյԷմ» ՍՊԸ-ն
հանդիսանում է այն Ձեռնարկությունների
(Պրինցիպալների) կամ Ծառայություն
մատուցողների
Գործակալը,
որոնք
գործակալության կամ ծառայությունների
մատուցման պայմանագրերի հիման վրա
էլեկտրոնային ֆայլի տեսքով իրացնում են
ապրանքների կամ ծառայությունների
ստացման իրավունքներ: Օգտագործողի
հանդեպ
Գործակալի
իրավունքները
սահմանվում
են
հրապարակային
օֆերտայով՝ համաձայն ստորև նշված
պայմանների:
Սույն
Համաձայնագիրը
կնքելու
համաձայնություն (օֆերտայի ակցեպտ) են
համարվում
Gmoji
App
բջջային
հավելվածում
գրանցվելու
և
մուտք
գործելու
գործողությունները:
Սույն
Համաձայնագիրը համարվում է կնքված
Օգտագործողի կողմից Gmoji App բջջային
հավելվածում գրանցվելու և/կամ մուտք
գործելու
ընթացակարգը
ավարտելու
պահից:
Սույն
Համաձայնագրում
փոփոխություններ կատարելուց հետո
(դրանք հավելվածում և gmoji.am կայքում
հրապարակելուց
հետո)
GmojiApp
հավելվածի օգտագործումը համարվում է
կատարված
փոփոխություններին
Օգտագործողի
համաձայնության
արտահայտում:
Սույն Համաձայնագիրը կիրառվում է
միայն Հայաստանի Հանրապետության
տարածքում
գտնվող

приобретением
товаров
и
услуг
у
Предприятий, находящихся в иных странах,
регулируется не данным Пользовательским
соглашением,
а
пользовательским
соглашением
с
правообладателем
(с
лицензиатом)
приложения
в
соответствующей стране.

1. Термины и определения.
«Gmoji App» - сервис электронной
коммерции, приобретения и мгновенной
отправки товаров или услуг (далее Товаров),
путем их оплаты, в доказательство которой
предоставляется
Gmoji
(через
любые
применимые средства электронного обмена
информацией), являющийся основанием для
получения Товара у Предприятия. Gmoji App
является интеллектуальной собственностью
ООО «Джимоджи» (Российская Федерация),
а исключительной лицензией на ее
использование в коммерческих целях на
территории Республики Армения обладает
ООО «Джимоджи ЭйЭм» (Республика
Армения). Gmoji App в контексте настоящего
Соглашения представляет собой программу
для
ЭВМ,
включающую
мобильное
приложение для мобильных операционных
систем IOS и Android и связанную с ним
удаленную платформу по формированию и
учету Gmoji.

Ձեռնարկություններից ապրանքների և
ծառայությունների
ձեռքբերման
հետ
կապված
GmojiApp
հավելվածի
օգտագործման նկատմամբ: Այլ երկրներում
գտնվող
Ձեռնարկություններից
ապրանքների
և
ծառայությունների
ձեռքբերման հետ կապված GmojiApp
հավելվածի օգտագործումը կարգավորվում
է
ոչ
թե
սույն
Օգտագործողի
համաձայնագրով, այլ համապատասխան
երկրում
հավելվածի
իրավատիրոջ
(լիցենզառուի) հետ կնքվող օգտագործողի
համաձայնագրով:

1. Եզրույթներ և սահմանումներ
«Gmoji App»-էլեկտրոնային առևտրի,
ապրանքների
և
ծառայությունների
(այսուհետ՝ Ապրանքներ) ձեռքբերման և
ակնթարթային առաքման ծառայություն,
որի դեպքում որպես վճարման ապացույց
տեղեկատվության
էլեկտրոնային
փոխանակման
ցանկացած
կիրառելի
միջոցով տրամադրվում է Gmoji, որը
հանդիսանում
է
Ձեռնարկությունից
Ապրանք ստանալու հիմք: GmojiApp-ը
հանդիսանում է «Ջիմոջի» սահմանափակ
պատասխանատվությամբ
ընկերության
(Ռուսաստանի Դաշնություն) մտավոր
սեփականությունը,
իսկ
Հայաստանի
Հանրապետության
տարածքում
առևտրային
նպատակներով
դրա
օգտագործման
բացառիկ
լիցենզիան
պատկանում է «Ջիմոջի ԷյԷմ» ՍՊԸ-ին
(Հայաստանի Հանրապետություն): Սույն
Համաձայնագրի իմաստով Gmoji App-ը
իրենից ներկայացնում ԷՀՄ-ի համար
ծրագիր, որը ներառում է iOS և Android
բջջային
օպերացիոն
համակարգերի
համար նախատեսված բջջային հավելված
և դրա հետ կապված Gmoji-ի ձևավորման և
հաշվառման
համար
նախատեսված
«Уникальный код» - QR-код, Штрих առանձնացված հարթակ:

код, цифровой рандомный код или иной
идентификатор,
сгенерированный
программой и присвоенный каждой единице
Товара.
«Gmoji» - сформированный Агентом
электронный файл, приобретение которого
является
подтверждением
права
предъявителя
на
получение
Товара,
содержащий в себе:
а)наименование Товара;
б)описание Товара;
в)изображение Товара;
г)количество Товара;
д)цена Товара;
е)Уникальный код;
ё)Срок действия Gmoji;
ж)интерактивную карту локализации
точек получения Товара;
з)кнопку для оформления доставки
Товара (для некоторых видов Товаров);
и)кнопку
для
вызова/звонка
Предприятию, предоставляющему Товар,
эл.адрес, почтовый адрес Предприятия;
й)информацию об условиях доставки.

Gmoji предназначен для предъявления
Предприятию с целью получения Товара
Владельцем Gmoji. Так как Gmoji является
электронным файлом, владеть (обладать)
Gmoji может не ограниченное количество
лиц.
«Оформление заказа» - процедура
согласования между Предприятием и
Владельцем Gmoji: даты, времени, адреса и
иной необходимой информации для доставки
Товара.

«Доставка»

-

процедура

доставки

«Եզակի կոդ »- QR կոդ, գծիկավոր
(շտրիխ) կոդ, թվային պատահական կոդ
կամ այլ նույնացուցիչ, որը գեներացվում է
ծրագրի կողմից Ապրանքի յուրաքանչյուր
միավորի համար:
«Gmoji»
-Գործակալի
կողմից
ձևավորված էլեկտրոնային ֆայլ, որը
հավաստում է Ապրանքի գնման (այդ
թվում վճարման) փաստը և Ապրանքը
ստանալու ներկայացնողի իրավունքը: Այն
իր մեջ բովանդակում է.
ա) Ապրանքի անվանումը,
բ) Ապրանքի նկարագիրը,
գ) Ապրանքի պատկերը,
դ) Ապրանքի քանակը,
ե) Ապրանքի գինը,
զ) Եզակի կոդը,
է) Gmoji-ի գործողության ժամկետը,
ը)
Ապրանքի
ստացման
կետերի
տեղակայման ինտերակտիվ քարտեզը,
թ) Ապրանքի առաքում ձևավորելու
(որոշ տեսակի ապրանքների համար)
կոճակը,
ժ)
Ապրանք
տրամադրող
Ձեռնարկություն կանչի/զանգի կոճակը,
Ձեռնարկության էլեկտրոնային հասցեն,
փոստային հասցեն,
ի) առաքման պայմանների վերաբերյալ
տեղեկատվություն:
Gmoji-ն
նախատեսված
է
Gmoji
տիրապետողի կողմից Ապրանք ստանալու
նպատակով
Ձեռնարկություն
ներկայացնելու համար: Քանի որ Gmoji-ն
հանդիսանում է էլեկտրոնային ֆայլ, այն
տիրապետել
(ունենալ)
կարող
են
անսահմանափակ թվով անձինք:
«Պատվերի
ձևավորում» Ձեռնարկության և Gmoji տիրապետողի
միջև ամսաթվի, ժամանակի, հասցեների և
Ապրանքի
առաքման
համար
այլ
անրաժեշտ տվյալների համաձայնեցման
ընթացակարգ։

Товара на основании Оформления заказа,
осуществляемая
Предприятием
своими
«Առաքում» - Ձեռնարկության կողմից
силами и за свой счет.
իր միջոցներով և հաշվին, Պատվերի
ձևավորման հիման վրա Ապրանքի
«Пользователь»
дееспособное
առաքում։
физическое лицо, использующее Gmoji App.
«Օգտագործող» կամ «Օգտատեր»«Предприятие» – юридическое лицо
GmojiApp
օգտագործող
գործունակ
или частный предприниматель, реализующее
ֆիզիկական անձ:
Товары, оказывающее услуги, покупку
«Ձեռնարկություն» - GmojiApp–ում
(включая право на получение) которых
վճարում կատարելու և Gmoji ստանալու
возможно совершить посредством их оплаты
միջոցով
Ապրանքներ
իրացնող,
и получения Gmoji в Gmoji App.
ծառայություններ մատուցող, գնումներ
(այդ
թվում՝
ստանալու
իրավունք)
«Агент» – ООО «Джимоджи ЭйЭм», իրականացնող իրավաբանական անձ կամ
управляющее Мобильным приложением անհատ ձեռնարկատեր:
«Գործակալ»-«Ջիմոջի ԷյԷմ» ՍՊԸ, որը
Gmoji App и Платформой на территории
Հանրապետության
Республики Армения и размещающее в них Հայաստանի
предложения Предприятий для приобретения տարածքում շահագործում է GmojiApp
Բջջային հավելվածը և Հարթակը և
Gmoji.
դրանցում տեղադրում է Gmoji ձեռքբերելու
Ձեռնարկությունների
«Товар»
товар
или
услуга, համար
предоставляемые Предприятием Владельцу առաջարկները:
«Ապրանք»-ապրանք
կամ
Gmoji при предъявлении
Gmoji. На
некоторые виды Товаров Предприятие ծառայություն, որոնք Ձեռնարկության
տրամադրվում
են
Gmoji
осуществляет Доставку, которая включена в կողմից
стоимость Товара. В случае Доставки Товар տիրապետողին Gmoji ներկայացնելու
դեպքում: Ապրանքի որոշ տեսակների
обозначается специальным знаком.
В качестве Товара может быть также համար Ձեռնարկությունն իրականացնում
подарочный
сертификат,
выпущенный է Առաքում, որը ներառված է Ապրանքի
Предприятием на определенную сумму, в գնի մեջ: Առաքման դեպքում Ապրանքը
пределах которой владелец сертификата մակնշվում է հատուկ նշանով: Որպես
կարող
է
լինել
նաև
вправе самостоятельно выбрать Товар или Ապրանք
կողմից
թողարկված
услуги Предприятия из имеющихся на Ձեռնարկության
որոշակի գումարի նվերի հավաստագիր,
момент предъявления сертификата.
սահմաններում
հավաստագիր
Пользователь может заказать за один որի
իրավունք
ունի
раз не более десяти штук Товара одинакового տիրապետողը
հավաստագիրը ներկայացնելու պահին
наименования.
Ձեռնարկությունում առկա Ապրանքներից
կամ
ծառայություններից
ինքնուրույն
ընտրություն կատարել։
Մեկ
պատվերի
ընթացքում
Օգտագործողը կարող է պատվիրել

«Владелец Gmoji» - лицо (Покупатель),
которое приобрело Gmoji или иное третье
лицо (Получатель), которому был передан
Gmoji для предъявления его Предприятию с
целью получения Товара.
«Предъявление Gmoji» – предъявление
Владельцем
Gmoji
уникального
кода
Предприятию в целях получения Товара.
Владелец
Gmoji
должен
предъявить
Уникальный код для сканирования или, в
некоторых случаях, назвать его или ввести в
специальное поле.
«Срок действия Gmoji» – период
времени, в течение которого Владелец Gmoji
вправе
предъявить
и
получить
от
Предприятия Товар, а Предприятие обязано
его предоставить. Срок действия Gmoji
отражается на Gmoji и рассчитывается в днях
и часах в убывающем порядке.

«Погашенный
Gmoji»
сформированный Агентом Gmoji, который
был фактически передан (предъявлен)
Владельцем Gmoji Предприятию в Срок
действия Gmoji для получения Товара, и по
которому был предоставлен Товар (вне
зависимости от возможного дальнейшего
возврата Товара, а также неполного и/или
ненадлежащего исполнения Предприятием
своих обязательств по передаче Товара).
Обязанность погашать Gmoji лежит на
Предприятии

«Непогашенный Gmoji» - сформированный
Агентом Gmoji, который не был фактически
передан (предъявлен) Владельцем Gmoji (в
срок действия Gmoji) Предприятию для
получения Товара по Gmoji.

առավելագույնը թվով տաս նույնանուն
Ապրանք:
«Gmoji տիրապետող»- անձ (Գնորդ),
ոը ձեռք է բերել Gmoji կամ այլ երրորդ անձ
(Ստացող), ում փոխանցվել է Gmoji`
Ապրանք ստանալու նպատակով այն
Ձեռնարկությանը ներկայացնելու համար:
«Gmoji
ներկայացնելը»- Ապրանք
ստանալու
նպատակով
Gmoji
տիրապետողի կողմից Ձեռնարկությանը
Եզակի
կոդ
ներկայացնելը:
Gmoji
տիրապետողը պետք է ներկայացնի Եզակի
կոդը այն սկանավորելու համար, իսկ որոշ
դեպքերում՝ հայտնի այն կամ մուտքագրի
հատուկ դաշտում:
«Gmoji-ի գործողության ժամկետ»ժամանակահատված,
որի
ընթացքում
Gmoji տիրապետողը իրավունք ունի
ներկայացնել
և
Ձեռնարկությունից
ստանալ Ապրանք, իսկ Ձեռնարկությունը
պարտավոր է տրամադրել այն: Gmoji-ի
գործողության ժամկետը արտացոլվում է
Gmoji-ի վրա և հաշվարկվում է օրերով և
ժամերով՝ նվազման կարգով:
«Մարված
Gmoji»Գործակալի
կողմից ձևավորված Gmoji, որը փաստացի
տրամադրվել
(հանձնվել
է)
Gmoji
տիրապետողին Gmoji-ի գործողության
ժամկետում
Ապրանք
ստանալու
նպատակով
այն
Ձեռնարկությանը
ներկայացնելու համար և որի միջոցով
տրամադրվել
է
Ապրանք,
անկախ
հետագայում դրա հնարավոր վերադարձի,
ինչպես նաև Ձեռնարկության կողմից
Ապրանքը տրամադրելու հետ կապված իր
պարտավորությունները ոչ պատշաճ կամ
ոչ լիարժեք կատարելու հանգամանքի:
Gmoji-ն
մարելու
պարտավորությունը
կրում է Ձեռնարկությունը:
«Չմարված
Gmoji»Գործակալի
կողմից ձևավորված Gmoji, որը Gmoji-ի
գործողության
ժամկետում
Gmoji

տիրապետողի կողմից փաստացի չի
տրամադրվել
(ներկայացվել)
Ձեռնարկությանը Ապրանք ստանալու
«Возвращенный погашенный Gmoji» համար։
сформированный Агентом и погашенный
Предприятием
Gmoji,
по
которому
«Վերադարձված մարված Gmoji»Предприятие на основании полученного
կողմից
ձևավորված
և
обоснованного требования Владельца Gmoji Գործակալի
осуществил возврат Покупателю уплаченных Ձեռնարկության կողմից մարված Gmoji,
последним за Товар денежных средств որի
միջոցով
Gmoji
տիրապետողի
согласно закону.
հիմնավորված պահանջի հիման վրա
Ձեռնարկությունն
օրենքի
համաձայն
իրականացրել է
Գնորդին Ապրանքի
համար վճարված դրամական միջոցների
«Возвращенный
непогашенный վերադարձ։
Gmoji» - сформированный Агентом Gmoji,
который в Срок действия Gmoji не был
«Վերադարձված չմարված Gmoji»предъявлен Предприятию для получения Գործակալի կողմից ձևավորված Gmoji,
Товара, при этом Покупатель согласно
Пользовательскому соглашению обратился к որը Gmoji-ի գործողության ժամկետում չի
Агенту с требованием об аннулировании ներկայացվել Ձեռնարկությանը Ապրանք
Gmoji и о возврате денежных средств за не ստանալու համար, սակայն Գնորդը՝
Օգտագործողի
полученный Товар, для которого был համաձայն
сформирован данный Gmoji.
համաձայնագրի, դիմել է Գործակալին
Gmoji-ն չեղարկելու և ձեռք չբերված
«Просроченный
Gmoji»Gmoji, Ապրանքի համար վճարված դրամական
который не был предъявлен Владельцем միջոցները վերադարձնելու պահանջով։
Gmoji и не был погашен Предприятием в
«Ժամկետանց Gmoji»- Gmoji, որը
течение Срока действия Gmoji.
Gmoji-ի գործողության ժամկետում Gmoji
«Пин код» - цифровой код указанный տիրապետողի կողմից չի ներկայացվել և չի
на Gmoji, необходимый для подтверждения մարվել Ձեռնարկության կողմից:
при получении Товара.
«Pin կոդ»- Gmoji-ի վրա նշված թվային
«Получатель» - лицо, получающее կոդ, որն անհրաժեշտ է Ապրանքն
Товар на основании предъявления Gmoji.
ստանալիս որպես հաստատում:
«Покупатель»
Пользователь,
«Ստացող»- Gmoji
ներկայացմամբ
приобретающий Товары посредством Gmoji Ապրանք ստացող անձ:
App.
«Стоимость Товара» - стоимость
(цена) Товара (которая для удобства и/или по
техническим причинам может отображаться
как цена Gmoji) указывается в драмах РА под
иконкой, изображающей Товар и на карточке
Товара.
«Платформа» - аппаратно-програмный

«Գնորդ»- GmojiApp-ի
միջոցով
Ապրանքներ ձեռքբերող Օգտագործող:
«Ապրանքի արժեքը»- ՀՀ դրամով
նշված Ապրանքի արժեք (գին), որը
հարմարավետության
և/կամ
տեխնիկական պատճառներով Ապրանքի

комплекс по формированию и учету Gmoji.
«Документ
оплаты»
–
информационное сообщение, содержащее
полные данные о совершенной транзакции.
Документ оплаты отправляется на e-mail
Пользователя
указанный
в
разделе
«Профиль» в виде квитанции, после оплаты.
Документ оплаты не является платежным
документом в смысле законодательства
Республики
Армения.
Платежным
документом в связи с оплатой Товара в Gmoji
App является документ, предоставляемый
финансовым
учереждением
(банком,платежной организацией) .

«Регистрация
в
Gmoji
App»Первоначальная
процедура
создания
уникальной учетной записи (аккаунта), где
Пользователь вводит свои личные данные
(электронный адрес, возраст, пол, номер
телефона и др ) с целью использования
мобильного приложения GmojiApp и для
дольнейшего доступа и авторизации.

«Авторизация в Gmoji App» –
повторный ввод Пользователем учетных
данных (номер телефона, имени, даты
рождения и других), которые были введены
во время регестрации ,для востоновления
учетной записи или в случаях апгрейта
Gmoji App или переноса Gmoji App на другой
телефон или в инных случаях, позволяющих
осуществить доступ к Gmoji App под уже
зарегестрированным
аккаунтом.
При

պատկերակի տակ և ապրանքային քարտի
վրա կարող է արտացոլվել որպես Gmoji-ի
գին:
«Հարթակ»- Gmoji ձևավորելու և
հաշվառելու
համար
նախատեսված
ծրագրասարքավորումային համալիր։
«Վճարման
փաստաթուղթ»իրականացված գործարքի վերաբերյալ
լիարժեք
տվյալներ
պարունակող
տեղեկատվական
հաղորդագրություն:
Վճարման
փաստաթուղթը
վճարում
կատարելուց հետո կտրոնի տեսքով
ուղարկվում է Օգտագործողի «Պրոֆիլ»
բաժնում նշված էլեկտրոնային փոստին:
Վճարման
փաստաթուղթը
ՀՀ
օրենսդրության իմաստով չի համարվում
վճարային փաստաթուղթ: GmojiApp-ում
Ապրանքի համար վճարման վճարային
փաստաթուղթ է հանդիսանում այն
փաստաթուղթը, որը տրամադրում է
ֆինանսական հաստատությունը (բանկ,
վճարային կազմակերպություն):

«Gmoji
App -ում
գրանցումը»Օգտագործողի համար եզակի հաշվի
(ակաունտ)
ստեղծման
նախնական
ընթացակարգ,
որտեղ
Օգտագործողը
մուտքագրում է իր անձնական տվյալները
(էլեկտրոնային հասցե, տարիք, սեռ,
հեռախոսահամար և այլն) GmojiApp
բջջային
հավելվածին
մուտքի
հասանելիություն ունենալու, հետագայում
մուտք գործելու և այն օգտագործելու
նպատակով:
«Gmoji
App
մուտք
գործելը»Օգտագործողի կողմից իր տվյալների
(հեռախոսահամար,
անուն,
ծննդյան
տարեթիվ և այլն, որոնք արդեն իսկ
մուտքագրվել էին Գրանցման ժամանակ)
կրկնակի մուտքագրում, որը թույլ է տալիս
վերականգնել հաշիվը կամGmojiApp-ի
թարմացման կամ GmojiApp հավելվածն

Авторизации Пользователь может изменить
свой электронный адрес, который был введен
при регистрации.
«Адрес
электронной
почты
Пользователя» (e-mail) - адрес электронной
почты
Пользователя,
указанный
при
регистрации в Gmoji App. На адрес
электронной почты Пользователя Платформа
и/или Gmoji App
отправляют Документ
оплаты и иные уведомления, рекламные
и/или иные информационные сообщения.
«Оферта»-адресованное
неограниченному кругу лиц предложение о
приобретении
Товаров
Предприятия,
размещенное Агентом в приложении Gmoji
App и на сайте gmoji.am и содержащая
существенные условия приобретения Товара
(далее-Пользовательское Соглашение)

2. Предмет соглашения.
2.1. В

соответствии с настоящим
Соглашением ООО «Джимоджи ЭйЭм»
предоставляет
Пользователю
неисключительное право безвозмездного (за
исключением указанных в пункте 2.2
случаев) использования Gmoji App любым
способом и в любой форме в пределах его
объявленных функциональных возможностей
в любое время и на условиях, изложенных в
настоящем Соглашении, за исключением
времени проведения профилактических и
иных работ, а также иных обстоятельств,
препятствующих Пользователю осуществить
доступ к мобильному приложению Gmoji
App.

այլ հեռախոսի վրա փոխանցելու կամ այլ
դեպքերում
թույլ
է
տալիս
հասանելիություն ունենալ GmojiApp-ին
արդեն իսկ գրանցված հաշվի տակ: Մուտք
գործելու ժամանակ Օգտագործողը կարող
է փոխել իր էլեկտրոնային փոստի հասցեն:
«Օգտագործողի
էլեկտրոնային
փոստի հասցե (e-mail)»- Օգտագործողի
էլեկտրոնային փոստի հասցե, որը նշվում է
GmojiApp-ում
գրանցվելիս:
Հարթակը
և/կամ
GmojiApp-ը
Օգտագործողի
էլեկտրոնային փոստի հասցեին ուղարկում
է
վճարման
փաստաթուղթ
և
այլ
ծանուցումներ,
գովազդային
և/կամ
տեղեկատվական հաղորդագրություններ:
«Օֆերտա»Ձեռնարկության
Ապրանքներ ձեռքբերելու վերաբերյալ
անսահմանափակ
թվով
անձանց
հասցեագրված
առաջարկ,
որը
պարունակում
է
Ապրանքների
ձեռքբերման էական պայմանները և
տեղադրվում
է
Գործակալի
կողմից
GmojiApp հավելվածում և gmoji.am կայքում
(այսուհետ՝
Օգտագործողի
համաձայնագիր)։

2. Համաձայնագրի առարկան
2.1. Սույն Համաձայնագրով «Ջիմոջի
ԷյԷմ»
ՍՊԸ-ն
Օգտագործողին
տրամադրում է GmojiApp-ը անհատույց
օգտագործելու (բացառությամբ 2.2 կետում
նախատեսված դեպքերի) ոչ բացառիկ
իրավունք՝ հայտարարված ֆունկցիոնալ
հնարավորությունների
շրջանակում
ցանկացած ձևով և միջոցով,
սույն
Համաձայնագրով
սահմանված
պայմաններին
համապատասխան,
ցանկացած
ժամի,
բացառությամբ
պրոֆիլակտիկ և այլ աշխատանքների
իրականացման,
ինչպես
նաև
Օգտագործողին
GmojiApp
բջջային

հավելվածին
հասանելիությունը
խոչընդոտող
այլ
հանգամանքների
առկայությամբ
պայմանավորված
2.2. ООО «Джимоджи ЭйЭм» не ժամերին:
является фактическим Исполнителем услуг и
продавцом Товаров и действует от имени, в
2.2
«Ջիմոջի
ԷյԷմ»
ՍՊԸ-ն
չի
интересах
и
за
счет
Предприятий, հանդիսանում Ապրանքների փաստացի
заключивших с Агентом агентский договор վաճառող և ծառայությունների փաստացի
или договор об оказании услуг. Настоящее մատուցող
և
գործում
է
այն
Пользовательское соглашение не является Ձեռնարկության անունից, հաշվին և ի շահ,
договором купли-продажи Товаров, и ում հետ կնքել է գործակալության կամ
регламентирует исключительно порядок ծառայությունների
մատուցման
использования
мобильного
приложения պայմանագիր:
Սույն
Օգտագործողի
Gmoji App для приобретения Товаров (с համաձայնագիրը
չի
հանդիսանում
предоставлением соответствующих Gmoji), Ապրանքների
առուվաճառքի
порядок оплаты выбранных Товаров и պայմանագիր
և
կարգավորում
է
порядок предъявления соответствующих բացառապես Ապրանքների ձեռքբերման
Gmoji Предприятию.
նպատակով GmojiApp բջջային հավելվածի
2.3. Физическое лицо, не достигшее

совершеннолетия,
вправе
использовать
мобильное приложение Gmoji App только
при условии, что согласие с настоящим
Соглашением выражено его родителями,
опекунами
или
его
законными
представителями.
Ответственность
за
нарушение
несовершеннолетним
пользователем настоящего Соглашения или
действующего
законодательства
при
использовании
мобильного
приложения
несут
его
родители
или
законные
представители.
Физическое
лицо,
не
достигшее совершеннолетия, не должно
использовать приложение Gmoji App для
приобретения Товаров без согласия его
родителей, опекунов или иных законных
представителей для каждого отдельного
случая использования.

օգտագործման կարգը (համապատասխան
Gmoji ներկայացնելու միջոցով), ընտրած
Ապրանքի
համար
վճարման
և
Ձեռնարկությանը
համապատասխան
Gmoji ներկայացնելու կարգը:
2.3.
Չափահաս
չդարձած
անձը
իրավունք ունի օգտագործել GmojiApp
Բջջային հավելվածը պայմանով, որ սույն
Համաձայնագրին
համաձայնությունը
տրվել է իր ծնողների, խնամակալների կամ
այլ
օրինական
ներկայացուցիչների
կողմից:
Բջջային
հավելվածը
օգտագործելու
ընթացքում
սույն
Համաձայնագիրը
կամ
գործող
օրենսդրությունը
խախտելու
համար
պատասխանատվությունը կրում են նրա
ծնողները
կամ
օրինական
ներկայացուցիչները:
Չափահասության
չհասած անձը չի կարող յուրաքանչյուր
անգամ
առանց
իր
ծնողների,
խնամակալների կամ այլ օրինական
ներկայացուցիչների
համաձայնության
Ապրանքներ ձեռքբերելու նպատակով
օգտագործել GmojiApp-ը:

2.4. Пользователь

осведомлен, что
мобильное
приложение
Gmoji
App
предоставляется ему "КАК ЕСТЬ" ("AS IS"),
и за проблемы, возникающие в процессе
обновления, поддержки и эксплуатации
Пользователем мобильного приложения (в
том числе: проблемы совместимости с
другими
программными
продуктами
(приложениями,
драйверами
и
др.),
проблемы,
возникающие
из-за
неоднозначного
толкования
справочной
информации, несоответствия функционала
мобильного
приложения
ожиданиям
Пользователя и т.п., ООО «Джимоджи
ЭйЭм» ответственности не несет. ООО
«Джимоджи ЭйЭм» не дает Пользователю
никакой гарантии того, что он извлечет
выгоду или пользу от использования
мобильного приложения.

2.4. Օգտագործողը տեղեկացված է, որ
GmojiApp
բջջային
հավելվածը
տրամադրվում է այնպես, ինչպես որ կա
(AS IS), հետևաբար «Ջիմոջի ԷյԷմ» ՍՊԸ-ն
պատասխանատվություն չի կրում այն
խնդիրների համար, որոնք առաջանում են
Օգտագործողի
կողմից
բջջային
հավելվածը շահագործելու, թարմացնելու
(այդ
թվում
այլ
ծրագրային
արտադրանքների
(հավելվածներ,
դրայվերներ) հետ համատեղելիության
խնդիրներ),
տեղեկատվության
ոչ
միանշանակ
մեկնաբանման,
Օգտագործողի սպասելիքներին բջջային
հավելվածի
ֆունկցիոնալի
անհամապատասխանության և այլնի հետ
կապված:
«Ջիմոջի
ԷյԷմ»
ՍՊԸ-ն
Օգտագործողին ոչ մի երաշխիք չի տալիս,
որ նա բջջային հավելվածն օգտագործելիս
3. Регистрация
в
мобильном կստանա շահույթ կամ օգուտ:
приложении Gmoji App и Порядок
3. Gmoji
App
բջջային
его использования.
հավելվածում գրանցվելու և այն
օգտագործելու կարգը
3.1. Для использования мобильного
приложения или некоторых отдельных его
3.1. Բջջային հավելվածը կամ նրա
функций, Пользователю необходимо пройти առանձին ֆունկցիաները օգտագործելու
процедуру регистрации, в результате которой համար Օգտագործողին անհրաժեշտ է
для Пользователя будет создана уникальная անցնել գրանցման ընթացակարգ, որի
учетная запись (аккаунт) и предоставлен արդյունքում
Օգտագործողի
համար
доступ в мобильное приложение.
կստեղծվի եզակի հաշիվ (ակաունտ) և
3.2. Для

регистрации Пользователь
обязуется достоверно и полно заполнить
информацию
о
себе
по
вопросам,
предлагаемым в Форме регистрации, и
поддерживать эту информацию в актуальном
состоянии.
Пользователь
несет
ответственность за полноту и достоверность
предоставленной
при
регистрации
информации (адрес электронной почты,

կտրամադրվի հասանելիություն բջջային
հավելվածին:
3.2. Գրանցման համար Օգտագործողը
պարտավորվում է գրանցման ձևանմուշի
առաջարկած
հարցերի
վերաբերյալ
լրացնել
լիարժեք
և
հավաստի
տեղեկություններ իր մասին և ապահովել
այդ
տեղեկությունների
արդիականությունը:
Օգտագործողը

номер мобильного телефона, возраст, пол и
др.). В случае указания недостоверной /
неполной информации ООО «Джимоджи
ЭйЭм» не несет ответственности за
непредоставление
Gmoji,
какой-либо
информации и/или документов и возможный
отказ
в
предоставлении
Товара
Предприятием. Указание адреса электронной
почты является обязательным.

3.3. Пользователь

պատասխանատվություն
է
կրում
գրանցման ընթացքում իր տրամադրած
տեղեկությունների
լիարժեքության
և
հավաստիության համար (էլեկտրոնային
փոստի հասցե, հեռախոսահամար, տարիք,
սեռ
և
այլն):
Ոչ
հավաստի/թերի
տեղեկություններ նշելու դեպքում «Ջիմոջի
ԷյԷմ» ՍՊԸ-ն պատասխանատվություն չի
կրում Gmoji, որևէ տեղեկություն և/կամ
փաստաթուղթ
չտրամադրելու
և
Ձեռնարկության
կողմից
Ապրանքը
տրամադրելուց հնարավոր հրաժարվելու
համար: Էլեկտրոնային փոստի հասցեի
նշումը համարվում է պարտադիր:

подтверждает и
гарантирует,
что
все
действия,
3.3. Օգտագործողը հաստատում և
предусмотренные для него настоящим
երաշխավորում
է,
որ
սույն
Соглашением, совершаются лицом, чьи
Համաձայնագրով
իր
համար
данные направлены ООО «Джимоджи ЭйЭм»
նախատեսված բոլոր գործողություններն
при прохождении процедуры Регистрации.
իրականացվում են այն անձի կողմից, ում
տվյալները ուղարկվել են «Ջիմոջի ԷյԷմ»
Գրանցման
ընթացակարգը
3.4. Пользователь
вправе ՍՊԸ-ին
зарегистрировать более одной учетной անցնելիս:
3.4. Օգտագործողն իրավունք ունի
записи с разными телефонными номерами и
տարբեր
հեռախոսահամարներով
և
электронными почтовыми адресами.
էլեկտրոնային
փոստի
հասցեներով
3.5. Пользователь
самостоятельно գրանցել մեկից ավելի հաշիվ:
несет ответственность за все действия (а
3.5. Օգտագործողն ինքնուրույն է
также
их
последствия)
в
рамках պատասխանատվություն կրում այն բոլոր
использования
мобильного
приложения գործողությունների, ինչպես նաև դրանց
Gmoji App под его учетными данными. Все հետևանքների
համար,
որոնք
действия в рамках или с использованием իրականացվել են GmojiApp բջջային
мобильного приложения Gmoji App под հավելվածի
շրջանակում
իր
հաշվի
Аккаунтом
Пользователя
считаются տվյալների
ներքո:
Օգտագործողի
произведенными самим Пользователем.
Աքաունթի ներքո GmojiApp բջջային
հավելվածի
շրջանակում
կամ
այն
օգտագործելու բոլոր գործողությունները
համարվում են կատարված Օգտագործողի
3.6. ООО «Джимоджи ЭйЭм» не несет կողմից:
ответственности
за
подбор
пароля
3.6.
«Ջիմոջի
ԷյԷմ»
ՍՊԸ-ն
Пользователя третьими лицами и любые պատասխանատվություն չի կրում երրորդ
действия,
совершенные
ими
с անձանց
կողմից
Օգտագործողի

использованием подобранного пароля.
3.7. Пользователь обязан немедленно

уведомить ООО «Джимоджи ЭйЭм» о любом
случае
несанкционированного
(не
разрешенного) доступа к мобильному
приложению Gmoji App и/или о любом
нарушении (подозрениях о нарушении)
конфиденциальности своей учетной записи
(направив соответствующий запрос со своей
электронной почты, зарегистрированной в
Gmoji App
на электронный адрес
«support@gmoji.am»).
3.8. ООО «Джимоджи ЭйЭм» вправе

направлять Пользователю сообщения (SMS,
письма
электронной
почты,
pushнотификации или другие виды сообщений)
рекламно-информационного характера. Если
Пользователь не желает получать такие
сообщения, он должен обратиться с просьбой
об отмене информирования посредством
выбора соответствующей опции в мобильном
приложении Gmoji App или своего почтового
сервиса (направив соответствующий запрос
со
своей
электронной
почты,
зарегистрированной в Gmoji App
на
электронный адрес «support@gmoji.am»).

4. Права и
«Джимоджи ЭйЭм».
4.1. ООО

обязанности

ООО

գաղտնաբառն ընտրելու և ընտրված
գաղտնաբառի օգտագործմամբ նրանց
կատարած որևէ գործողության համար:
3.7. Օգտագործողը պարտավոր է
անմիջապես տեղեկացնել «Ջիմոջի ԷյԷմ»
ՍՊԸ-ին GmojiApp բջջային հավելվածին
չթույլատրված
հասանելիության
ցանկացած դեպքի և/կամ իր հաշվի
գաղտնիության ցանկացած խախտման
(այդ թվում՝ խախտման կասկածի) մասին՝
GmojiApp-ում գրանցված իր էլեկտրոնային
փոստից
հարցում
ուղարկելով
support@gmoji.am էլեկտրոնային հասցեին:

3.8. «Ջիմոջի ԷյԷմ» ՍՊԸ-ն իրավունք
ունի
Օգտագործողին
ուղարկել
գովազդային-տեղեկատվական
բնույթի
հաղորդագրություններ
(SMS,
էլեկտրոնային
նամակներ,
Pushծանուցումներ
և
այլ
տեսակի
հաղորդագրություններ):
Եթե
Օգտագործողը չի ցանկանում ստանալ
նման հաղորդագրություններ, ապա նա
GmojiApp բջջային հավելվածում կամ իր
փոստային
ծառայությունում
համապատասխան տարբերակի նշումով
(GmojiApp-ում
գրանցված
իր
էլեկտրոնային
փոստից
հարցում
ուղարկելով
support@gmoji.am
էլեկտրոնային
հասցեին)
դիմում
է
ծանուցումները չեղարկելու խնդրանքով:

4. «Ջիմոջի
ԷյԷմ»
ՍՊԸ-ի
իրավունքները
և
պարտականությունները

«Джимоджи
ЭйЭм»
обязуется приложить разумные усилия по
недопущению
сбоев,
но
не
несет
4.1.
«Ջիմոջի
ԷյԷմ»
ՍՊԸ-ն
ответственности за временные технические
сбои и перерывы в работе мобильного պարտավորվում է ներդնել ողջամիտ
приложения Gmoji App, вне зависимости от ջանքեր GmojiApp բջջային հավելվածի
причин таких сбоев и их продолжительности. աշխատանքի խափանումներ թույլ չտալու
ուղղությամբ,
սակայն

4.2. ООО «Джимоджи ЭйЭм» вправе

прервать
предоставление
доступа
к
мобильному приложению Gmoji App, если
это
обусловлено,
в
частности,
невозможностью
использования
информационно-транспортных каналов и
прочего оборудования, не являющегося
собственными ресурсами ООО «Джимоджи
ЭйЭм», либо действиями или бездействием
третьих лиц, если это непосредственно
влияет на оказание услуг по настоящему
Соглашению, в том числе при аварийной
ситуации.

4.3. ООО «Джимоджи ЭйЭм» не несет

ответственности перед Пользователем и не
возмещает убытки в связи с сбоями,
задержками, перебоями и невозможностью
использования ресурсов и услуг мобильного
приложения , а также сбоев или апгрейтов
средств электронной коммуникации, в случае
которых
становиться
невозможно
использовать весь или часть функционала
Gmoji
App
мобильное
приложение
Настоящим Пользователь подтверждает, что
в связи с указанными проблемами в
отдельные периоды времени у Владельца
Gmoji может отсутствовать возможность
получить Товар у Предприятия на основании
представления Gmoji, и принимает на себя
связанный с этим риск неиспользования
Gmoji в течение срока действия Gmoji. В
частности, такая невозможность не даст
Пользователю право требовать возврата
оплаченных денежных средств за Gmoji, не
использованный в срок действия Gmoji для
получения Товара у Предприятия.

պատասխանատվություն չի կրում բջջային
հավելվածի
տեխնիկական
խափանումների
և
ընդհատումների
համար, անկախ դրանց պատճառներից և
տևողությունից:
4.2. «Ջիմոջի ԷյԷմ» ՍՊԸ-ն իրավունք
ունի
ընդհատել
GmojiApp
բջջային
հավելվածին
հասանելիության
տրամադրումը, եթե դա պայմանավորված
է,
մասնավորապես,
այնպիսի
տեղեկատվական կապուղիների և այլ
սարքավորումների
օգտագործման
անհնարինությամբ,
որոնք
չեն
հանդիսանում «Ջիմոջի ԷյԷմ» ՍՊԸ-ի
սեփական ռեսուրսները, կամ երրորդ
անձանց այնպիսի գործողություններով
կամ
անգործությամբ,
որոնք
անմիջականորեն
ազդում
են
սույն
Համաձայնագրով
ծառայությունների
մատուցման
վրա,
վթարային
իրավիճակները ներառյալ:
4.3.
«Ջիմոջի
ԷյԷմ»
ՍՊԸ-ն
պատասխանատվություն
չի
կրում
Օգտագործողի առջև և չի հատուցում այն
վնասները,
որոնք
պատճառվել
են
խափանումների,
ընդհատումների,
ուշացումների և բջջային հավելվածի
ռեսուրսները
և
ծառայությունները
օգտագործելու
անհնարինության
հետևանքով, ինչպես նաև էլեկտրոնային
հաղորդակցության
միջոցների
խափանումների
դեպքերում,
երբ
անհնարին
է
դառնում
օգտագործել
GmojiApp բջջային հավելվածը կամ դրա
ֆունկցիոնալի
մի
մասը:
Սույնով
Օգտագործողը ընդունում է, որ վերը նշված
խնդիրների հետ կապված առանձին
ժամանակահատվածներում
Gmoji
տիրապետողը կարող է հնարավորություն
չունենալ Gimoji ներկայացնելու հիման
վրա Ձեռնարկությունից ստանալ Ապրանք
և
կրում
է
Gmoji-ի
գործողության

4.4. Поскольку мобильное приложение

Gmoji App находится на стадии постоянного
дополнения и обновления возможностей,
наименование и состав предоставляемых
функций могут время от времени меняться
без
предварительного
уведомления
Пользователя, ООО «Джимоджи ЭйЭм»
вправе по собственному усмотрению (либо
по
усмотрению
ООО
«Джимоджи»)
прекратить (временно или окончательно)
работу каких-либо отдельных функций
мобильного
приложения
без
предварительного
уведомления
Пользователя.

4.5. ООО «Джимоджи ЭйЭм» может

(как правило – посредством третьих лиц)
регулярно совершенствовать аппаратнопрограммный комплекс приложения Gmoji
App, но не гарантирует, что программное
обеспечение мобильного приложения не
содержит ошибок, аппаратная часть не
выйдет из рабочих параметров и будет
функционировать бесперебойно.
4.6. ООО «Джимоджи ЭйЭм» не несет

ответственности за убытки или иной вред,
возникший у Пользователя в связи с его
действиями или бездействием, а также
действиями или бездействием третьих лиц.
4.7. ООО «Джимоджи ЭйЭм» вправе в

ժամկետում Gmoji -ն չօգտագործելու հետ
կապված ռիսկը: Մասնավորապես, նման
անհնարինությունը
Օգտագործողին
իրավունք չի տալիս պահանջել Gmoji-ի
գործողության ժամկետում չօգտագործած
Gmoji-ի համար վճարված դրամական
միջոցների վերադարձ:
4.4. Քանի որ GmojiApp բջջային
հավելվածը
գտնվում
է
իր
հնարավորությունների
մշտական
թարմացման և համալրման փուլում,
տրամադրվող ֆունկցիաների կազմը և
անվանումները կարող են ժամանակ առ
ժամանակ
փոփոխվել՝
առանց
Օգտագործողին նախապես ծանուցելու:
«Ջիմոջի ԷյԷմ» ՍՊԸ-ն իրավունք ունի
սեփական հայեցողությամբ (կամ «Ջիմոջի»
ՍՊԸ-ի
հայեցողությամբ)
դադարեցնել
(ժամանակավորապես կամ վերջնական)
բջջային հավելվածի որևէ առանձին
ֆունկցիայի աշխատանքը՝ առանց այդ
մասին
նախապես
Օգտագործողին
ծանուցելու:
4.5. «Ջիմոջի ԷյԷմ» ՍՊԸ-ն (որպես
կանոն՝ երրորդ անձանց միջոցով) կարող է
պարբերաբար կատարելագործել GmojiApp
հավելվածի
ծրագրասարքավորումային
համալիրը, բայց չի երաշխավորում, որ
բջջային
հավելվածի
ծրագրային
ապահովումը չի պարունակի սխալներ,
սարքավորումային մասը դուրս չի գա իր
աշխատանքային
պարամետրերից
և
կաշխատի անխափան:
4.6.
«Ջիմոջի
ԷյԷմ»
ՍՊԸ-ն
պատասխանատվություն
չի
կրում
Օգտագործողի, ինչպես նաև երրորդ
անձանց
գործողությունների
կամ
անգործության հետևանքով առաջացած
վնասի կամ այլ կորստի համար:

любое время по своему усмотрению
приостановить или заблокировать доступ
Пользователя к приложению Gmoji App. Но,
если в момент приостановления или
заблокирования Пользователь имеет не
4.7. «Ջիմոջի ԷյԷմ» ՍՊԸ-ն իրավունք
Погашенные Gmoji, то Пользователю ունի
ցանկացած
ժամանակ
իր
предоставляется возможность использовать

приложение до их погашения или истечения հայեցողությամբ
կասեցնել
կամ
срока, без права приобретения новые Gmoji.
արգելափակել
Օգտագործողի
հասանելիությունը
GmojiApp
հավելվածին: Սակայն, եթե կասեցման կամ
արգելափակման պահին Օգտագործողն
ունի
չմարված
Gmoji-ներ,
ապա
Օգտագործողին
տրվում
է
հնարավորություն
օգտագործել
4.8. ОOO «Джимоджи ЭйЭм» вправе հավելվածը մինչև դրանց մարումը կամ
удалить из страницы «Мои Gmoji» ժամկետի լրանալը՝ առանց նոր Gmoji-ներ
приложения Gmoji App Пользователя ձեռքբերելու իրավունքի:
Погашенные и/или Просроченные Gmoji.
4.8. «Ջիմոջի ԷյԷմ» ՍՊԸ-ն իրավունք
ունի GmojiApp բջջային հավելվածում
5.
Права
и
обязанности Օգտագործողի «Իմ Gmoji-ներ» էջից ջնջել
Пользователя.
Մարված և/կամ Ժամկետանց Gmoji-ները։
5.1.
Пользователь
обязуется
5. Օգտագործողի իրավունքները և
знакомиться
с
актуальной
версией
պարտականությունները
Соглашения
при
каждом
посещении
мобильного приложения Gmoji App и
5.1. Օգտագործողը պարտավորվում է
соблюдать его положения.
յուրաքանչյուր անգամ GmojiApp բջջային
5.2. Пользователь
обязан
հավելված մուտք գործելուց ծանոթանալ
самостоятельно обеспечивать тайну своих
Համաձայնագրի վերջին տարբերակին և
данных, разглашение которых может повлечь
պահպանել դրա դրույթները:
за
собой
наступление
негативных
последствий для Пользователя. Пользователь
5.2. Օգտագործողը պարտավոր է
единолично несет ответственность по всем
ինքնուրույն ապահովել իր տվյալների
рискам и убыткам в связи с этим.
գաղտնիությունը, որոնց բացահայտումը
5.3. Пользователь
не
вправе կարող
է
Օգտագործողի
համար
воспроизводить, повторять и копировать, առաջացնել բացասական հետևանքներ:
продавать и перепродавать, а также
использовать для коммерческих целей
5.3. Օգտագործողն իրավունք չունի
мобильное приложение GmojiApp.
վերարտադրել, պատճենել, կրկնօրինակել,
վաճառել և վերավաճառել, ինչպես նաև
разделе «Профиль» свою настоящую дату առևտրային նպատակներով օգտագործել
GmojiApp հավելվածը:
рождения.
5.4. Пользователь обязан указывать в

5.4. Օգտագործողը պարտավոր է
6.а. Порядок приобретения Товаров и «Պրոֆիլ» բաժնում նշել իր իրական
получения Gmoji в мобильном приложении ծննդյան տարեթիվը:
6ա.
GmojiApp
բջջային
Gmoji App.
հավելվածում
Ապրանքների
6.а.1.
Для приобретения Gmoji

Пользователю необходимо последовательно ձեռքբերման և ստացման կարգը
совершить следующие действия:
а) Войти в мобильное приложение Gmoji App
6.ա.1. Gmoji ձեռքբերելու համար
и авторизоваться, если в предыдущий раз Օգտագործողը պետք է հաջորդաբար
Пользователь
после
использования կատարի հետևյալ գործողությունները.
ա) Մուտք գործել GmojiApp իր
приложения вышел из приложения нажав на
кнопку «Выход».
В противном случае, մուտքանունով, եթե նախորդ անգամ
Օգտագործողը հավելվածն օգտագործելուց
можно войти в приложение без Авторизации,
հետո դուրս է եկել հավելվածից՝ սեղմելով
так
как
приложение
запоминает «Ելք» կոճակը: Հակառակ դեպքում կարելի
авторизированного
Пользователя
и է մուտք գործել հավելված առանց
обеспечивает моментальный вход.
մուտքանունի, քանի որ հավելվածը հիշում
է արդեն մի անգամ մուտք եղած
б)
Выбрать
иконку
с
ценой, Օգտագործողին
և
ապահովում
соответствующую Товару Gmoji и нажать её. վայրկենական մուտք:
в) Перейти на карточку Товара,
բ) ընտրել գնանշումով պատկերակը,
посвящённую Gmoji и ознакомиться с որը համապատասխանում է տվյալ
названием и описанием Товара (информация Ապրանքի Gmoji-ին և սեղմել այն,
о Товарах и Предприятиях размещается в
գ) անցում անել ապրանքային քարտին,
приложении Gmoji App со стороны որը վերաբերում է Gmoji-ին և ծանոթանալ
предприятий, и ООО «Джимоджи ЭйЭм» не Ապրանքի անվանման և նկարագրության
проверяет и не несет ответственности за их հետ (Ապրանքների և Ձեռնարկությունների
достоверность и законность). Нажать на մասին
տեղեկատվությունը
GmojiApp
активную кнопку «Купить».
հավելվածում
տեղադրվում
է
г)
Оплатить
заказанный
Gmoji Ձեռնարկությունների կողմից և «Ջիմոջի
поддерживаемой
банковской
картой ԷյԷմ»
ՍՊԸ-ն
չի
ստուգում
և
посредством существующих эквайринговых պատասխանատվություն չի կրում դրանց
систем (систем оплаты). Для выполнения հավաստիության
և
օրինականության
платежей банковской картой Пользователь համար): Սեղմել «Գնել» ակտիվ կոճակը,
автоматически перенаправляется на страницу
դ) վճարել պատվիրած Gmoji-ի համար
платежной системы, где ему необходимо առկա էկվայրինգային համակարգերի
указать:
(վճարային
համակարգեր)
միջոցով
o Имя и фамилию держателя
կիրառելի բանկային քարտով: Բանկային
карты, указанные на карте;
քարտով վճարում կատարելու դեպքում
o Номер банковской карты;
ավտոմատ կերպով բերվում է վճարային
o срок действия карты;
համակարգի էջը, որտեղ Օգտագործողը
o код CVC2/CVV2.
պետք է լրացնի.
При желании Пользователь может
- քարտի վրա նշված քարտատիրոջ
указать данные более одной банковской անունը և ազգանունը
карты и сохранить данные своей банковской
- բանկային քարտի համարը
карты или карт в платежной системе для
- քարտի գործողության ժամկետը
упрощения последующих платежей. Для
- CVC2/CVV2 ծածկագիրը:

привязки банковской карты Пользователю
необходимо заполнить все поля на странице
«Профиль».
Данные
обрабатываются
финансовым учреждением, обеспечивающим
эквайринг, либо задействованными им
лицами, и ООО «Джимоджи ЭйЭм» не
хранит и не обрабатывает платежные данные
Пользователя.

6.а.2.
По результатам проведения
успешного
платежа
Пользователю
на
электронный
адрес,
указанный
при
регистрации, поступит Документ оплаты,
содержащий следующую информацию:

а) сумма операции;
б) дата совершения операции;
в) валюта операции;
г) код авторизации;
д) номер транзакции:

ООО «Джимоджи ЭйЭм» не несет
ответственности за действия платежных
систем,
через
которые
Пользователь
производит оплату выбранных Gmoji, в том
числе за ошибки в работе данных платежных
систем, а также обработку ими введенных
Пользователем данных.

6.а.3. После успешной оплаты Gmoji
App создает Gmoji и размещает его на
странице «Мои Gmoji». В связи с
техническими
проблемами
возможна
определенная задержка в создании и
размещении Gmoji.

Ցանկության դեպքում Օգտագործողը
կարող է նշել մեկից ավելի բանկային
քարտի տվյալներ և հիշել իր բանկային
քարտի
կամ
քարտերի
տվյալները
վճարային
համակարգում՝
հետագա
վճարումները պարզեցնելու նպատակով:
Բանկային
քարտը
կցելու
համար
Օգտագործողը պետք է լրացնի «Պրոֆիլ»
էջի բոլոր դաշտերը: Տվյալները մշակվում
են էկվայրինգ ապահովող ֆինանսական
հաստատությունների կամ նրանց կողմից
ներգրավված անձանց կողմից: «Ջիմոջի
ԷյԷմ» ՍՊԸ-ն չի պահպանում և չի մշակում
Օգտագործողի վճարային տվյալները:
6.ա.2.
Բարեհաջող
վճարում
իրականացնելու
արդյունքում
Օգտագործողի գրանցման ընթացքում
նշած էլեկտրոնային հասցեին ուղարկվում
է
վճարման
փաստաթուղթ,
որը
պարունակում
է
հետևյալ
տեղեկությունները.
ա) գործարքի գումարը,
բ)
գործարքի
իրականացման
ամսաթիվը;
գ) գործարքի արժույթը;
դ) մուտքի ծածկագիրը;
ե) գործարքի համարը:
«Ջիմոջի
ԷյԷմ»
ՍՊԸ-ն
պատասխանատվություն
չի
կրում
վճարային համակարգերի, որոնց միջոցով
Օգտագործողը իրականացնում է ընտրած
Gmoji-ի
համար
վճարում,
գործողությունների, այդ թվում՝
տվյալ
վճարային համակարգերի աշխատանքի
սխալների, ինչպես նաև նրանց կողմից
Օգտագործողի մուտքագրած տվյալները
մշակելու համար:
6.ա.3.
Վճարումը
բարեհաջող
կատարելուց հետո GmojiApp-ը ստեղծում է
Gmoji և այն տեղադրում «Իմ Gmoji-ները»
էջում:
Տեխնիկական
խնդիրներով
պայմանավորված հնարավոր է, որ Gmoji-ն

6.б. Порядок приобретения Товаров и ստեղծվի
և
получения Gmoji в клавиатуре Gmoji.
ուշացումով:

տեղադրվի

որոշակի

6.б.1.
Для приобретения Gmoji
6.բ.
Gmoji
ստեղնաշարում
Пользователю необходимо последовательно
Ապրանք
ձեռքբերելու
և
Gmoji
совершить следующие действия:
а) Войти в мобильное приложение ստանալու կարգը
Gmoji App и авторизоваться, если в
6.բ.1.
Gmoji
ձեռքբերելու
համար
предыдущий раз Пользователь вышел
Օգտագործողը պետք է հաջորդաբար
из
приложения
после
еги
կատարի հետևյալ գործողությունները.
использования нажав на кнопку
ա) Մուտք գործել GmojiApp բջջային
«Выход» . В противном случае, можно հավելված,
եթե
նախորդ
անգամ
войти в приложение без Авторизации, Օգտագործողը հավելվածն օգտագործելուց
так как приложение запоминает հետո դուրս է եկել հավելվածից՝ սեղմելով
авторизированного Пользователя и «Ելք» կոճակը: Հակառակ դեպքում կարելի
обеспечивает моментальный вход.
է մուտք գործել հավելված առանց
б) Войти в раздел «Профиль» մուտքանունի, քանի որ հավելվածը հիշում
мобильного приложения Gmoji App и է արդեն մի անգամ մուտք եղած
заполнить все поля.
Օգտագործողին
և
ապահովում
в) Внести данные своей банковской վայրկենական մուտք:
карты в соответствующем разделе:
բ) մտնել GmojiApp բջջային հավելվածի
o Имя и фамилию держателя «Պրոֆիլ» բաժին և լրացնել բոլոր դաշտերը,
карты, указанные на карте;
գ) մուտքագրել բանկային քարտի
o Номер банковской карты;
տվյալները համապատասխան բաժնում.
o срок действия карты;
- քարտի վրա նշված քարտատիրոջ
o код CVC2/CVV2.
անունը և ազգանունը
Данные обрабатываются финансовым
- բանկային քարտի համարը
учреждением, обеспечивающим эквайринг,
- քարտի գործողության ժամկետը
либо задействованными им лицами, и ООО
- CVC2/CVV2 ծածկագիրը
«Джимоджи ЭйЭм» не хранит и не
Տվյալները մշակվում են էկվայրինգ
обрабатывает
платежные
данные ապահովող
ֆինանսական
Пользователя.
հաստատությունների կամ նրանց կողմից
г) Зайти в настройки своего смартфона ներգրավված անձանց կողմից: «Ջիմոջի
ԷյԷմ» ՍՊԸ-ն չի պահպանում և չի մշակում
в раздел клавиатура/клавиатуры.
д) Выбрать клавиатуру Gmoji, добавить Օգտագործողի վճարային տվյալները:
դ) մտնել իր խելախոսի (սմարտֆոն)
ее в перечень клавиатур и предоставить
կարգավորումների
«ստեղնաշար/
клавиатуре Gmoji полный доступ.
е) Открыть в любом сервисе обмена ստեղնաշարեր» բաժինը,
ե)
ընտրել
Gmoji
ստեղնաշարը,
электронной информацией клавиатуру Gmoji
и выбрать иконку с ценой, соответствующую ավելացնել այն ստեղնաշարերի ցանկում և
Товару Gmoji и нажать её. В этот момент Gmoji ստեղնաշարին տրամադրել լիարժեք
система платежного сервиса произведет հասանելիություն,

списание денежных средств со счета
банковской карты. После успешной оплаты
Gmoji App создаст Gmoji и вставит ссылку на
него в текстовую строку. Перед нажатием
у
Пользователя
есть
возможность
ознакомиться с информацией о Товаре и
Предприятии в приложении GmojiApp. Все
риски, связанные с неиспользованием такой
возможности
несут
Пользователь
и
Получатель. Информация о Товарах и
Предприятиях размещается в Приложении
GmojiApp со стороны Предприятий, и ООО
«Джимоджи ЭйЭм» не проверяет и не несет
ответственности за их достоверность и
законность.
ё).
Нажать кнопку, означающую
«Отправить». Каждый сервис для
обмена
электронной
информацией
создают свое превью отображения
ссылки Gmoji.

6.б.2.
По результатам проведения
успешного
платежа
Пользователю
на
электронный
адрес,
указанный
при
регистрации, поступит Документ оплаты,
содержащий следующую информацию:

а) сумма операции;
б) дата совершения операции;
в) валюта операции;
г) код авторизации;
д) номер транзакции

զ) էլեկտրոնային տեղեկատվության
փոխանակման
ցանկացած
ծառայությունում բացել Gmoji ստեղնաշար
և
ընտրել
Ապրանքի
Gmoji-ին
համապատասխանող
գնանշումով
պատկերակ և սեղմել այն: Այդ պահին
վճարային
ծառայության
համակարգը
կիրականացնի
բանկային
քարտից
դրամական
միջոցների
դուրսգրում:
Բարեհաջող վճարումից հետո GmojiApp-ը
կստեղծի Gmoji և տեքստային տողում
հղում կտա դրան: Սեղմելուց առաջ
Օգտագործողը հնարավորություն ունի
GmojiApp
հավելվածում
ծանոթանալ
Ապրանքի և Ձեռնարկության մասին
տեղեկատվությանը:
Նման
հնարավորությունը չօգտագործելու բոլոր
ռիսկերը կրում են Օգտագործողը և
Ստացողը:
GmojiApp
հավելվածում
Ապրանքների
և
Ձեռնարկությունների
մասին տեղեկատվությունը տեղադրվում է
Ձեռնարկությունների կողմից: «Ջիմոջի
ԷյԷմ»
ՍՊԸ-ն
չի
ստուգում
և
պատասխանատվություն չի կրում դրանց
հավաստիության
և
օրինականության
համար:
է)
սեղմել
«Ուղարկել»
կոճակը:
Էլեկտրոնային
տեղեկատվության
փոխանակման
յուրաքանչյուր
ծառայություն ստեղծում է Gmoji հղումի
արտապատկերման
իր
նախատեսքը
(preview):
6.բ.2.
Վճարումը
բարեհաջող
իրականացնելու
արդյունքում
Օգտագործողի գրանցման ընթացքում
նշած էլեկտրոնային հասցեին ուղարկվում
է
վճարման
փաստաթուղթ,
որը
պարունակում
է
հետևյալ
տեղեկությունները.
ա) գործարքի գումարը,
բ)
գործարքի
իրականացման
ամսաթիվը;

ООО «Джимоджи ЭйЭм» не несет
գ) գործարքի արժույթը;
ответственности за действия платежных
դ) մուտքի ծածկագիրը;
систем,
через
которые
Пользователь
ե) գործարքի համարը:
производит оплату выбранных Gmoji, в том
«Ջիմոջի
ԷյԷմ»
ՍՊԸ-ն
числе за ошибки в работе данных платежных պատասխանատվություն
չի
կրում
систем, а также обработку ими введенных վճարային համակարգերի, որոնց միջոցով
Пользователем данных.
Օգտագործողը իրականացնում է ընտրած
Gmoji-ի
համար
վճարում,
գործողությունների, այդ թվում՝
տվյալ
վճարային համակարգերի աշխատանքի
սխալների, ինչպես նաև նրանց կողմից
6.б.3. После успешной оплаты Gmoji
Օգտագործողի մուտքագրած տվյալները
App создает Gmoji и размещает его на
մշակելու համար:
странице «Мои
6.բ.3. Բարեհաջող վճարում կատարելուց
Gmoji». В связи с техническими проблемами
հետո GmojiApp-ը ստեղծում է Gmoji և այն
возможна определенная задержка в создании
տեղադրում «Իմ Gmoji-ները» էջում:
и размещении Gmoji.
Տեխնիկական
խնդիրներով
պայմանավորված հնարավոր է, որ Gmoji-ն
6.б.4. ООО «Джимоджи ЭйЭм» не
ստեղծվի
և
տեղադրվի
որոշակի
несет ответственности за невыполнение
ուշացումով:
Предприятием своих обязательств по
6.բ.4.
«Ջիմոջի
ԷյԷմ»
ՍՊԸ-ն
предоставлению Товара и какие-либо иные
պատասխանատվություն
չի
կրում
действия Предприятия.
Ձեռնարկության
կողմից
Ապրանքը
տրամադրելու իր պարտավորությունը
չկատարելու
և
Ձեռնարկության
այլ
գործողությունների համար:
7. Отправка Gmoji и предъявление
Gmoji для получения товара у
предприятия.
7.1. Для отправки Gmoji Пользователь
может использовать следующие способы:
o На странице Gmoji, нажать активную
кнопку «Отправить» и выбрать сервис для
обмена цифровой информацией из числа
установленных на его смартфоне.
o В клавиатуре Gmoji выбрать иконку
замаркированную
красным
числом
обозначающим наличие у Пользователя
активного/активных Gmoji и отправить
использовав
стандартный
функционал
сервиса
для
передачи
электронной
информации. В случае любого сбоя, Gmoji

7.
Ձեռնարկությունից
Ապրանքը
ստանալու համար Gmoji ուղարկելը
և Gmoji ներկայացնելը
7.1.
Gmoji
ուղարկելու
համար
Օգտագործողը կարող է օգտվել հետևյալ
միջոցներից.
- Gmoji էջում սեղմել «Ուղարկել» ակտիվ
կոճակը և ընտրել իր խելախոսում նշված
թվային տեղեկատվության փոխանակման
ծառայություններից մեկը;
- Gmoji ստեղնաշարում ընտրել կարմիր
թվանշանով
պիտակավորված

попадает на страницу «Мои Gmoji» в раздел պատկերակը,
որը
նշանակում
է
«Отправленные»
Օգտագործողի մոտ ակտիվ Gmoji/Gmojiների առկայություն և ուղարկել այն՝
7.2
Для
получения
Товара
у օգտագործելով
էլեկտրոնային
Предприятия,
Владелец
Gmoji
может տեղեկատվության
փոխանցման
использовать один из следующих способов:
ծառայության ստանդարտ ֆունկցիոնալ:
o Предъявить Уникальный код, и/или Ցանկացած խափանման դեպքում Gmoji-ն
Пин
код
находящийся
на
Gmoji հայտնվում է «Իմ Gmoji-ները» էջի
представителю Предприятия.
«Ուղարկվածներ» բաժնում:
o Напечатать Пин код в специальное 7.2.
Ձեռնարկությունից
Ապրանքը
всплывающее окно внутри Gmoji (для ստանալու համար Gmoji տիրապետողը
некоторых видов товаров).
կարող է օգտվել հետևյալ միջոցներից որևէ
o Напечатать Уникальный код или Пин մեկից.
код в специальное окно на Web сайте Ձեռնարկության
ներկայացուցչի
Предприятия и/или в личном кабинете ներկայացնել Եզակի կոդ և/կամ Gmoji-ի
Предприятия.
վրա առկա Pin կոդը;
- Որոշ տեսակի Ապրանքների դեպքում
Gmoji-ի
ներսում
հատուկ
թռուցիկ
պատուհանում (pop up) հավաքել Pin կոդը;
- Հավաքել Եզակի կոդը և Pin կոդը
8. Возврат Товаров и/или
Ձեռնարկության վեբ կայքի հատուկ
оплаченных за Товары средств.
պատուհանում
կամ
անձնական
կաբինետում:
8.1. Возврат Товаров (не включая
услуги) регулируется законом Республики
8. Ապրանքների և/կամ վճարված
Армения «О защите прав потребителей», и
գումարների վերադարձ
осуществляется Предприятием в случаях и в
порядке, предусмотренных данным законом и
8.1.
Ապրանքների
(բացառությամբ
иными нормативно-правовыми актами. В
ծառայությունների)
վերադարձը
любом случае такой возврат, если он
կարգավորվում
է
Հայաստանի
возможен, осуществляется после получения
Հանրապետության
«Սպառողների
Товаров у Предприятия. ООО «Джимоджи
իրավունքների պաշտպանության մասին»
ЭйЭм» не несет ответственности за
օրենքով
և
իրականացվում
է
выполнение
Предприятием
своих
Ձեռնարկությունների
կողմից
նշված
обязательств по возврату Товара и не берет
օրենքով և այլ նորմատիվ իրավական
на себя каких-либо обязательств по
ակտերով սահմանված դեպքերում և
содействию
такого
возврата.
ООО
կարգով: Ցանկացած դեպքում նման
«Джимоджи
ЭйЭм»
настоящим
վերադարձը, եթե այն հնարավոր է,
предупреждает Пользователя, что для
իրականացվում
է
Ապրանքը
возврата Товара может быть необходимо
Ձեռնարկությունից
ստանալուց
հետո:
предоставить Документ оплаты и платежный
«Ջիմոջի ԷյԷմ» ՍՊԸ-ն սույնով զգուշացնում
документ,
предоставляемый
է
Օգտագործողին,
որ
Ապրանքը
соответствующей платежной организацией

(банк, платежная организация и иная
финансовая организация), в связи с оплатой
Товара
в
приложении
Gmoji
App.
Соответственно, без таких документом
Получатель (если оплату произвел не он) как
правило не будет иметь возможность
возвратить Товар.
8.2.
Пользователь, оплативший
Товар, который еще не был получен (при
условии, что соответствующий Gmoji не
погашен и не истек срок его действия) вправе
потребовать от ООО «Джимоджи ЭйЭм»
аннулировать Gmoji и возвратить оплаченные
за не полученный Товар денежные средства в
случае:
а).
Если Предприятие дважды
отказалось
предоставить
Товар
в
соответствии с Gmoji и/или Предприятие
прекратило
свое
существование.
При
наступлении такого случая Пользователь
должен в течение 5 (пяти) дней с момента
наступления данного случая предоставить со
своей
электронной
почты,
зарегистрированной в Gmoji App
на
электронный адрес «support@gmoji.am»:
o дату и время посещения, адрес и
название Предприятия, в котором Получатель
получил отказ в предоставлении Товара;
o номер документа оплаты Gmoji,
который
был
отправлен
на
e-mail
Пользователя в момент совершения покупки;
o тема письма: «Возврат денежных
средств».
б) Gmoji был приобретён случайно или
по ошибке и не был предъявлен у
Предприятия. При наступлении такого случая
Пользователь
долженобратиться
для
аннулирования Gmoji и возврата денежных
средств в течение 5 (пяти) дней с момента
оплаты за Товар, и должен предоставить со
своей
электронной
почты,
зарегистрированной в Gmoji App
на

վերադարձնելու համար անհրաժեշտ կլինի
ներկայացնել
GmojiApp
հավելվածում
Ապրանքի
վճարման
վերաբերյալ
վճարման
փաստաթուղթը
և
համապատասխան
վճարային
կազմակերպության
(բանկ,
վճարահաշվարկային կազմակերպություն
կամ այլ ֆինանսական հաստատություն)
կողմից
տրամադրված
վճարային
փաստաթուղթը:
Հետևաբար, առանց այդ փաստաթղթերի
Ստացողը (եթե վճարումը կատարել է ոչ
նա), որպես կանոն հնարավորություն չի
ունենա վերադարձնել Ապրանքը:
8.2. Օգտագործողը, որը վճարել է
Ապրանքի համար և որը դեռ չի ստացվել
(պայմանով, որ համապատասխան Gmoji-ն
մարված և ժամկետանց չէ), իրավունք ունի
պահանջել
«Ջիմոջի
ԷյԷմ»
ՍՊԸ-ից
չեղարկել
Gmoji-ն
և
վերադարձնել
չստացած Ապրանքիի համար վճարված
դրամական միջոցները.
ա) եթե Ձեռնարկությունը երկու անգամ
հրաժարվել է տրամադրել Gmoji-ին
համապատասխանող Ապրանքը և/կամ
Ձեռնարկությունը լուծարվել է: Նման
դեպքում Օգտագործողը պարտավոր է
նման դեպքը ի հայտ գալու պահից 5 (հինգ)
օրվա ընթացքում GmojiApp-ում գրանցված
իր
էլեկտրոնային
փոստից
«support@gmoji.am»
էլեկտրոնային
հասցեին ներկայացնել.
- Այն Ձեռնարկության անվանումը, հասցեն
և իր այցելելու ամսաթիվն ու ժամը, որտեղ
Ստացողը մերժում է ստացել Ապրանքը
տրամադրելու վերաբերյալ΄
- Gmoji-ի վճարման փաստաթղթի համարը,
որը
ուղարկվել
է
Օգտագործողի
էլեկտրոնային փոստին գնումը կատարելու
ժամանակ;
- նամակի վերնագիրը՝ «դրամական

электронный адрес «support@gmoji.am»:
o номер Документа оплаты Gmoji,
который
был
отправлен
на
e-mail
Пользователя в момент совершения покупки;
o Тема письма: «Возврат денежных
средств».
ООО «Джимоджи ЭйЭм» в течение
трех рабочих дней с даты получения такого
обращения
проверяет
информацию
о
транзакции и самом Gmoji и сообщает
Пользователю о результате.

Если Пользователь обратился для
аннулирования Gmoji и возврата денежных
средств по истечении 5-идневного срока, то
ООО «Джимоджи ЭйЭм» вправе принять
решение о возврате денежных средств,
однако в таком случае из них будут взысканы
(вычтены) все расходы ООО «Джимоджи
ЭйЭм» связанные с получением и возвратом
денежных средств (включая, но не
ограничиваясь,
суммы,
оплачиваемые
соответствующей платежной организации).

8.3. В случае принятия решения о
возврате
денежных
средств,
возврат
осуществляется в размере оплаченных
денежных средств (кроме указанных выше
случаев).
Возврат
денежных
средств
производится только в безналичном порядке,
при этом денежные средства перечисляются
на счет банковской карты, с которой был
произведен платеж. Максимальный срок
зачисления денежных средств составляет до
10-ти рабочих дней (в зависимости от банкаэмитента карты).
8 4 Денежные средства, полученные
Агентом за непогашенные и невозвращенные
впоследствии по требованиям Покупателей

միջոցների վերադարձ»:
բ) Gmoji-ն ձեռք է բերվել պատահմամբ կամ
սխալմամբ
չի
ներկայացվել
Ձեռնարկությանը:
Նման դեպքում Օգտագործողը պարտավոր
է
Ապրանքի
համար
վճարումն
իրականացնելու պահից 5 (հինգ) օրվա
ընթացքում դիմել Gmoji-ն չեղարկելու
համար և GmojiApp-ում գրանցված իր
էլեկտրոնային
փոստից
«support@gmoji.am»
էլեկտրոնային
հասցեին ներկայացնել.
- Gmoji-ի վճարման փաստաթղթի համարը,
որը
ուղարկվել
է
Օգտագործողի
էլեկտրոնային փոստին գնումը կատարելու
ժամանակ;
- Նամակի վերնագիրը՝ «դրամական
միջոցների վերադարձ»:
«Ջիմոջի ԷյԷմ» ՍՊԸ-ն նման դիմում
ստանալու պահից երեք աշխատանքային
օրվա ընթացքում ստուգում է գործարքի և
հենց
Gmoji-ի
վերաբերյալ
տեղեկատվությունը
և
տեղեկացնում
Օգտագործողին արդյունքների մասին:
Եթե Օգտագործողը դիմել է Gmoji-ն
չեղարկելու և դրամական միջոցները
վերադարձնելու համար հնգօրյա ժամկետը
լրանալուց հետո, ապա «Ջիմոջի ԷյԷմ»
ՍՊԸ-ն իրավունք ունի որոշում կայացնել
վերադարձնել դրամական միջոցները,
սակայն նման դեպքում այդ գումարից
կպահվեն
(կգանձվեն)
դրամական
միջոցները ընդունելու և վերադարձնելու
հետ կապված «Ջիմոջի ԷյԷմ» ՍՊԸ-ի
կատարած բոլոր ծախսերը (ներառյալ,
բայց
չսահմանափակվելով
համապատասխան
վճարային
կազմակերպությանը
վճարված
գումարները):
8.3.
Դրամական
միջոցները
վերադարձնելու
որոշում
կայացնելու
դեպքում, վերադարձն իրականացվում է

Gmoji, через 1 (один) календарный день
после окончания Срока действия Gmoji
признаются
вознаграждением
Агента.
Денежные средства за непогашенные
невозвращенные Gmoji не подлежат передаче
Предприятию. В части Просроченных Gmoji,
оплаченные денежные средства через 1
(один) календарный день после окончания
Срока
действия
Gmoji
признаются
вознаграждением Агента, т.е. оплаченная за
Товар сумма Покупателю не возвращается.
Соответственно, Покупатель не будет вправе
требовать возврата денежных средств,
оплаченных за Товар, не полученный в Срок
действия Gmoji .

վճարված դրամական միջոցների գումարի
չափով, բացառությամբ վերը նշված
դեպքերի:
Դրամական
միջոցների
վերադարձն իրականացվում է միայն
անկանխիկ կարգով, ընդ որում դրամական
միջոցները փոխանցվում են այն բանկային
քարտի հաշվին, որից իրականացվել է
վճարումը:
Դրամական
միջոցների
փոխանցման առավելագույն ժամկետը
կազմում 10 աշխատանքային օր՝ կախված
քարտի էմիտենտ բանկից:
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Դրամական միջոցները, որոնք
Գործակալը ստացել է չմարված և Գնորդի
պահանջի արդյունքում չվերադարձված
Gmoji-ի համար, Gmoji-ի գործողության
ժամկետի ավարտից 1 (մեկ) օրացուցային
օր
հետո
համարվում
են
որպես
Գործակալի
վարձատրություն։
9. Обработка персональных
Ժամկետանց Gmoji-ի դեպքում վճարված
դրամական
միջոցները
Gmoji-ի
данных.
9.1. При регистрации/атворизации в գործողության ժամկետի ավարտից 1 (մեկ)
Мобильном
приложении
Gmoji
App օրացուցային օր հետո համարվում են
Пользователь
предоставляет
Агенту որպես Գործակալի վարձատրություն,
այսինքն՝ Ապրանքի համար վճարված
следующие персональные данные:
գումարը Գնորդին չի վերադարձվում:
o Фамилия,
Համապատասխանաբար,
Գնորդն
o Имя,
իրավունք չունի պահանջել Gmoji-ի
o Пол
գործողության ժամկետում չստացված
o возраст
Ապրանքի համար վճարված գումարի
o адрес электронной почты,
վերադարձ:
o номер телефона.
При использовании приложения Gmoji
9. Անձնական տվյալների մշակում
App для приобретения и оплаты Товаров,
Агент также получает информацию о
9.1. GmojiApp Բջջային հավելվածում
совершенной покупке. При направлении
գործելիս
сообщений Агенту по электронной почте, գրանցվելիս/մուտք
Գործակալին
է
Пользователь может предоставлять Агенту Օգտագործողը
հետևյալ
անձնական
персональные данные, объем которых տրամադրում
определяет сам Пользователь (в том числе – с տվյալները.
- ազգանուն,
учетом требований к содержанию таких
- անուն,
сообщений), за исключением данных
- սեռ,
требуемые Агентом.
- տարիք,
Одновременно
вся
указанная

информация становится доступной ООО
«Джимоджи» (находящейся и действующей
на территории Российской Федерации), а
также передается для хранения на базы
данных (сервер), находящиеся на территории
Российской Федерации, Германии (или иных
стран Европейского Союза) и/или США.
9.2.
Данную информацию ООО
«Джимоджи ЭйЭм» вправе использовать для
выполнения
требований
действующего
законодательства и своих обязательств перед
Пользователем. Указанные данные ООО
«Джимоджи
ЭйЭм»
вправе
передать
Предприятию для выполнения обязательств
по реализации Товаров, если необходимость
этого вытекает из сути реализуемых
Предприятием Товаров. ООО «Джимоджи»
вправе использовать данную информацию в
тех же целях, а также в связи с поддержанием
в
рабочем
состоянии,
изменением,
обновлением приложения Gmoji App и
иными аналогичными действиями.
Агент также может использовать адрес
электронной почты и/или номер телефона
Пользователя для установления контакта с
ним с связи с вопросами, связанными с
использованием приложения Gmoji App, а
также в целях направления Пользователю
рекламных и/или иных информационных
сообщений.

9.3.
Ответственность за точность
представленных данных несет Пользователь.

9.4. Обработка персональных данных,
указанных в п. 9.1. означает запись,
систематизацию,
накопление,
хранение,

- էլեկտրոնային փոստի հասցե,
- հեռախոսահամար:
Ապրանքներ ձեռքբերելու և վճարելու
նպատակով
GmojiApp
հավելվածն
օգտագործելիս
Գորխակալը
նաև
տեղեկություն է ստանում կատարված
գնման մասին: Էլեկտրոնային փոստով
Գործակալին
հաղորդագրություն
ուղարկելիս Օգտագործողը կարող է
Գործակալին տրամադրել անձնական
տվյալներ, որոնց ծավալը որոշում է հենց
ինքը Օգտագործողը (պայմանավորված
նաև
նման
հաղորդագրությունների
բովանդակությանը
ներկայացվող
պահանջներով),
բացառությամբ
Գործակալի
կողմից
պահանջվող
տվյալների:
Ներկայացված
ամբողջ
տեղեկատվությունը
նույն
պահին
հասանելի է դառնում նաև «Ջիմոջի» ՍՊԸին, որը գտնվում և գործում է Ռուսաստանի
Դաշնության տարածքում, ինչպես նաև
փոխանցվում է տվյալների բազաներում
պահպանության համար, որոնք գտնվում
են ՌԴ, Գերմանիայի, ԵՄ այլ երկրների
և/կամ ԱՄՆ տարածքներում:
9.2. Տվյալ տեղեկատվությունը «Ջիմոջի
ԷյԷմ» ՍՊԸ-ն իրավունք ունի օգտագործել
Գործող օրենսդրության պահանջների և
Օգտագործողի
առջև
իր
պարտավորությունների
պահպանմամբ:
Ապրանքների
իրացման
պարտավորությունները
կատարելու
համար «Ջիմոջի ԷյԷմ» ՍՊԸ-ն իրավունք
ունի
այդ
տվյալները
փոխանցել
Ձեռնարկությանը,
եթե
դրա
անհրաժեշտությունը
բխում
է
Ձեռնարկության
կողմից
իրացվող
Ապրանքների բնույթից: «Ջիմոջի ԷյԷմ»
ՍՊԸ-ն իրավունք ունի օգտագործել
անձնական
տվյալները
նույն
նպատակներով, ինչպես նաև GmojiApp

уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных
9.5. Обработка персональных данных
Пользователя
производится
ООО
«Джимоджи ЭйЭм» с использованием баз
данных на территории Республики Армения,
Российской Федерации, Германии (или иных
стран Европейского Союза) и/или США.
9.6. Пользователь может в любое время
требовать
исправления
неверных
персональных
данных,
требовать
информацию об их обработке, отозвать
согласие на обработку персональных данных,
направив
ООО
«Джимоджи
ЭйЭм»
соответствующее
уведомление
на
электронный адрес: support@gmoji.am. В
этом случае вся полученная от Пользователя
информация (в тот числе логин и пароль)
удаляется из Gmoji App, при этом
Пользователь не будет иметь доступ к Gmoji
App. Тем не менее, Агент не обязан удалять и
может
сохранять
и
обрабатывать
информацию о совершенных Пользователем
покупках,
погашению
и/или
иному
использованию
Gmoji,
а
также
корреспонденцию с Пользователем.
Завершение Пользователем процедуры
Регистрации или Авторизации в мобильном
приложении
является
сознательным
согласием на обработку его персональных
данных в соответствии с настоящим
Соглашением.

10. Дополнительные условия

հավելվածը աշխատանքային վիճակում
պահելու, փոփոխելու, թարմացնելու և
նմանատիպ
այլ
գործողություններ
կատարելու նպատակներով:
Գործակալը կարող է նաև օգտագործել
Օգտագործողի
էլեկտրոնային
փոստի
հասցեն
և/կամ
հեռախոսահամարը
GmojiApp հավելվածը օգտագործելու հետ
կապված հարցեր առաջանալու դեպքում
Օգտագործողի հետ կապ հաստատելու
նպատակով, ինչպես նաև Օգտագործողին
գովազդային
և/կամ
տեղեկատվական
հաղորդագրություններ
ուղարկելու
նպատակով:
9.3.
Տրամադրված
անձնական
տվյալների
հավաստիության
համար
պատասխանատվությունը
կրում
է
Օգտագործողը::
9.4. 9.1 կետում նշված անձնական
տվյալների
մշակումը
նշանակում
է
անձնական
տվյալների
ձայնագրում,
համակարգում, հավաքում, պահպանում,
ճշգրտում (թարմացում, փոփոխություն),
օգտագործում, փոխանցում (տարածում,
տրամադրում,
հասանելիության
տրամադրում),
ապանձնավորում,ուղեփակում, ոչնչացում:
9.5.
Օգտագործողի
անձնական
տվյալների մշակումն իրականացնում է
«Ջիմոջի ԷյԷմ» ՍՊԸ-ն
ՀՀ, ՌԴ,
Գերմանիայի, ԵՄ այլ երկրների և/կամ
ԱՄՆ տարածքներում գտնվող բազաների
տվյալների օգտագործմամբ:
9.6. Օգտագործողը կարող է ցանկացած
ժամանակ պահանջել ոչ ճիշտ անձնական
տվյալների ուղղում, պահանջել դրանց
մշակման վերաբերյալ տեղեկատվություն,
հետ կանչել իր անձնական տվյալները
մշակելու իր համաձայնությունը՝ «Ջիմոջի
ԷյԷմ»
ՍՊԸ-ի
support@gmoji.am
էլեկտրոնային
հասցեին
ուղարկելով
համապատասխան
ծանուցում:
Այդ

10.1. ООО «Джимоджи ЭйЭм» не
несет
ответственности
за
ущерб,
причиненный
Владельцу
Gmoji
или
Получателю вследствие ненадлежащего
исполнения
Предприятием
своих
обязательств.
ООО «Джимоджи ЭйЭм» не несет
ответственность
за
достоверность
информации о Предприятии и Товаре,
соответствие
описания,
изображения,
размера, объема и других данных Товара
размещенного в Gmoji, Товару, фактически
полученному
Владельцем Gmoji у
Предприятия. ООО «Джимоджи ЭйЭм» не
несет ответственность за качество Товара,
фактически полученного Владельцем Gmoji,
всю ответственность несет Предприятие.

դեպքում Օգտագործողի կողմից ստացված
տեղեկատվությունը,
այդ
թվում
մուտքանունը և գաղտնաբառը, ջնջվում են
GmojiApp-ից, ընդ որում Օգտագործողը
այլևս
հասանելիություն
չի
ունենա
GmojiApp-ին:
Այնուամենայնիվ,
Գործակալը պարտավոր չէ ջնջել և կարող
է պահպանել և մշակել Օգտագործողի
կողմից իրականացված գնումների, Gmoji-ի
մարման և/կամ այլ կերպ օգտագործման
վերաբերյալ տեղեկատվությունը, ինչպես
նաև
Օգտագործողի
հետ
նամակագրությունը:
Օգտագործողի
կողմից
բջջային
հավելվածում գրանցվելու կամ մուտք
լինելու գործընթացի ավարտը համարվում
է
սույն
Համաձայնագրին
համապատասխան
իր
անձնական
տվյալները
մշակելու
գիտակցված
համաձայնություն:

10. Լրացուցիչ պայմաններ
10.2.
Предприятие самостоятельно
отвечает за наличие и действительность
лицензий,
сертификатов
и
иной
разрешительной
документации
на
производство, хранение, реализацию Товара,
в случае если таковая документация
требуется в соответствии с действующим
законодательством.
10.3.
Ответственность
ООО
«Джимоджи
ЭйЭм»
ограничивается
размещением в Gmoji App от имени
Предприятия наименования и описания
Товара для создания Gmoji (при этом
достоверность и полнота такой информации
не проверяется).
10.4.
Все права и обязанности,
связанные с реализацией Товара, возникают

10.1.
«Ջիմոջի
ԷյԷմ»
ՍՊԸ-ն
պատասխանատվություն
չի
կրում
Ձեռնարկության
կողմից
իր
պարտավորությունները
ոչ
պատշաճ
կատարելու
հետևանքով
Gmoji
տիրապետողին
կամ
Ստացողին
պատճառված վնասի համար:
«Ջիմոջի
ԷյԷմ»
ՍՊԸ-ն
պատասխանատվություն
չի
կրում
Ձեռնարկության և Ապրանքի մասին
տեղեկատվության
հավաստիության,
Ձեռնարկությունից Gmoji տիրապետողի
կողմից փաստացի ստացված Ապրանքի
Gmoji-ում
տեղադրված
նկարագրին,
պատկերին,
չափերին,
ծավալին
և
Ապրանքի
այլ
տվյալներին
համապատասխանության
համար:
«Ջիմոջի
ԷյԷմ»
ՍՊԸ-ն
պատասխանատվություն չի կրում Gmoji

непосредственно у Предприятия и Владельца տիրապետողի կողմից փաստացի ստացած
Gmoji. Все претензии должны предъявляться Ապրանքի
որակի
համար,
ամբողջ
непосредственно к Предприятию.
պատասխանատվությունը
կրում
է
Ձեռնարկությունը:
10.2. Ձեռնարկությունն ինքնուրույն
պատասխանատվություն
է
կրում
10.5. ООО «Джимоджи ЭйЭм» не дает Ապրանքների իրացման, պահպանման,
гарантий
качества,
безопасности, արտադրման
համար
լիցենզաների,
возможностей использования, а также հավաստագրերի և այլ թույլտվությունների
гарантий на другие характеристики Товара առկայության համար այն դեպքում, եթե
Предприятия, Gmoji которого представлен в այդպիսի փաստաթղթերի առկայությունը
Gmoji App.
պահանջվում է գործող օրենսդրությամբ:
10.6. В случае возникновения вопросов
по качеству обслуживания, которые Владелец
10.3.
«Ջիմոջի
ԷյԷմ»
ՍՊԸ-ի
Gmoji не может решить непосредственно с պատասխանատվությունը
Предприятием, Владелец Gmoji
вправе սահմանափակվում է Ձեռնարկության
обратиться за помощью к ООО «Джимоджи անունից GmojiApp-ում Gmoji ստեղծելու
ЭйЭм», направив письменное обращение чат համար
Ապրանքի
անվանումը
և
встроенный в Gmoji App или на электронный նկարագիրը տեղադրելով (ընդ որում այդ
адрес службы поддержки указанный в տեղեկատվության հավաստիությունը և
разделе «Профиль» в Gmoji App. В этом լիարժեքությունը չի ստուգվում):
10.4. Ապրանքի իրացման հետ կապված
случае ООО «Джимоджи ЭйЭм» постарается,
իրավունքները
և
однако не обязуется, оказать содействие в բոլոր
ծագում
են
разрешении сложившейся ситуации между պարտականությունները
Владельцем Gmoji и Предприятием. В случае անմիջապես Ձեռնարկության և Gmoji
невозможности разрешения ситуации ООО տիրապետողի համար: Բոլոր բողոքները և
«Джимоджи ЭйЭм» может по своему պահանջները պետք է ներկայացվեն
усмотрению предоставить Владельцу Gmoji անմիջականորեն Ձեռնարկությանը:
10.5. «Ջիմոջի ԷյԷմ» ՍՊԸ-ն չի տալիս
иной Gmoji аналогичной или меньшей
стоимости или вернуть сумму равную որևէ երաշխիք Ձեռնարկության այն
որակի,
անվտանգության,
стоимости
(если
Владелец
является Ապրանքի
օգտագործման
հնարավորությունների
և
Пользователем).
10.7.
Gmoji не дает каких-либо մյուս բնութագրերի համար, որի Gmoji-ին
дополнительных преференций по заказу или ներկայացված է GmojiApp-ում:
10.6.
Սպասարկման
որակի
հետ
получению Товара Предприятия, если не
կապված հարցեր առաջանալու դեպքում,
указано иного.
10.8. В случае возврата Предприятию в որոնք Gmoji տիրապետողը չի կարող
соответствии с законодательством о защите անմիջապես Ձեռնարկության հետ լուծել,
прав потребителей Товара надлежащего или Gmoji տիրապետողը իրավունք ունի դիմել
ԷյԷմ»
ՍՊԸ-ի
օգնությանը՝
не
надлежащего
качества,
получение «Ջիմոջի
которого
было
произведено
с GmojiApp-ում ստեղծված չաթում կամ
использованием Gmoji, Предприятие вправе «Պրոֆիլ» բաժնում նշված աջակցման

отказать в возврате (если возврат не является
обязательным
в
соответствии
с
законодательством), и предпринимать иные
предусмотренные
законодательством
действия. В случае возврата Предприятием
денежных средств, такой возврат будет
осуществлен Пользователю, оплатившему
Товар, как правило путем их начисления на
банковскую карту, которой была произведена
оплата за Товар в приложении Gmoji App.
Пользователь может обратиться в ООО
«Джимоджи ЭйЭм» для возврата денежных
средств, в случаях и соблюдая процедуру
описанную в п. 8.2.

ծառայության էլեկտրոնային հասցեին
գրավոր դիմում ուղարկելով: Այդ դեպքում
«Ջիմոջի ԷյԷմ» ՍՊԸ փորձում է, սակայն չի
պարտավորվում լուծել Ձեռնարկության և
Gmoji տիրապետողի միջև ծագած խնդիրը:
Խնդիրը
լուծելու
անհնարինության
դեպքում «Ջիմոջի ԷյԷմ» ՍՊԸ-ն կարող է իր
հայեցողությամբ Gmoji տիրապետողին
տրամադրել նմանատիպ կամ պակաս
արժեքով
Gmoji
կամ
վերադարձնել
արժեքին
համապատասխանող
չափի
գումարը (եթե Gmoji տիրապետողը նույն
Օգտագործողն է):
10.7. Gmoji-ն Ձեռնարկության Ապրանքը
պատվիրելու
կամ
ստանալու
որևէ
լրացուցիչ նախապատվություն չի տալիս,
եթե այլ բան նախատեսված չէ:

10.9. ООО «Джимоджи ЭйЭм» не несет
ответственности перед Пользователем и
Владельцем Gmoji за любой ущерб, вред,
убытки, потерянные данные, вред чести,
достоинству, религиозным чувствам или
деловой репутации, возникший в связи с
использованием Gmoji App, содержимого,
материалов, к которым Пользователь или
Владелец Gmoji получил доступ с помощью
Gmoji App.

10.8.
Սպառողների
իրավունքների
պաշտպանության
վերաբերյալ
օրենսդրությանը
համապատասխան
պատշաճ կամ ոչ պատշաճ որակի
Ապրանքը, որի ստացումն իրականացվել է
Gmoji-ի հիման վրա, Ձեռնարկությանը
վերադարձնելու
դեպքում,
Ձեռնարկությունն
իրավունք
ունի
հրաժարվել
ետ
վերցնել
(եթե
օրենսդրության համաձայն վերադարձը չի
համարվում պարտադիր) և ձեռնարկել
օրենսդրությամբ
նախատեսված
այլ
միջոցներ:
Ձեռնարկության
կողմից
դրամական միջոցները վերադարձնելու
դեպքում, այն վերադարձվում է Ապրանքի
համար
վճարում
կատարած
Օգտագործողին, որպես կանոն դրանք այն
բանկային քարտի հաշվին փոխանցելու
եղանակով, որից կատարվել է Ապրանքի
համար
վճարումը
GmojiApp-ում:
Օգտագործողը դրամական միջոցները
վերադարձնելու համար կարող է դիմել
«Ջիմոջի ԷյԷմ» ՍՊԸ-ին 8.2. կետում նշված
դեպքերում
և
նկարագրված

10.10. Срок действия Gmoji начинает
исчисляться с даты и времени покупки в
Gmoji App
и указывается на Gmoji.
Времяисчисление соответствует времени
GMT+4 (с возможными переходами на летнее
время). По истечении срока действия Gmoji
считается недействительным и его нельзя
предъявить. В этом случае Владелец Gmoji
не может получить Товар, а денежные
средства,
уплаченные
за
Gmoji
не
возвращаются.

10.11. Любое лицо, предъявившее ընթացակարգով:
Предприятию Gmoji, считается законным
10.9.
«Ջիմոջի
ԷյԷմ»
ՍՊԸ-ն
Владельцем.
Օգտագործողի և Gmoji տիրապետողի
առջև պատասխանատվություն չի կրում
10.12. Gmoji может быть использован GmojiApp-ն օգտագործելու հետևանքով
только один раз и только один раз Владелец պատճառված վնասի, կորստի, կորցրած
Gmoji может получить Товар. В случае, если տվյալների,
պատվին,
Gmoji с одним Уникальным кодом արժանապատվությանը,
կրոնական
предъявляется
в
разное
время
или զգացմունքներին
կամ
գործարար
одновременно, несколькими Владельцами, համբավին հասցված վնասի, այն նյութերի
действительным считается тот Gmoji, բովանդակության
համար,
որոնց
который предъявлен и погашен первым.
Օգտագործողը կամ Gmoji տիրապետողը
հասանելիություն են ունեցել GmojiApp-ի
միջոցով:
10.13. Вопросы предоставления Товара
10.10. Gmoji-ի գործողության ժամկետը
отличного от того, что указан на Gmoji, а սկսում է հաշվարկվել GmojiApp-ում գնում
также предоставления Товара на меньшую կատարելու պահից և նշվում է Gmoji-ի
или большую сумму, перенос использования վրա:
Ժամանակի
հաշվարկը
части номинала Gmoji на более поздний срок համապատասխանում
է
GMT+4
и любые подобные вопросы, Пользователь ժամանակին (ամառային ժամանակին
անցումներով):
Gmoji-ի
самостоятельно урегулирует с Предприятием, հնարավոր
ժամկետը
սպառվելու
и ООО «Джимоджи ЭйЭм» не несет գործողության
ответственности за возникающие в такой դեպքում Gmoji-ն համարվում է անվավեր և
այն հնարավոր չէ ներկայացնել: Այդ
связи вопросы.
դեպքում Gmoji օգտագործողը չի կարող
10.14. ООО «Джимоджи ЭйЭм» может в ստանալ Ապրանքը, իսկ Gmoji-ի համար
любое время в одностороннем порядке վճարված դրամական միջոցները չեն
внести изменения в настоящее Соглашение, վերադարձվում:
10.11.
Ձեռնարկությանը
Gmoji
без предварительного уведомления.
ներկայացրած ցանկացած անձ համարվում
է օրինական Տիրապետող:
11. Разрешение претензий.
10.12. Gmoji-ն կարող է օգտագործվել
11.1.
Претензионный
порядок միայն մեկ անգամ և միայն մեկ անգամ
досудебного урегулирования споров по Gmoji տիրապետողը կարող է ստանալ
настоящему
Соглашению
является Ապրանք: Այն դեպքում, երբ միևնույն
Եղակի
կոդով
Gmoji
տարբեր
обязательным.
կամ
միաժամանակ
11.2.
Претензии
Пользователь ժամանակներում
направляет в службу поддержки в мобильном ներկայացվում է տարբեր Տիրապետողների
приложении Gmoji App, находящемся на կողմից, ապա վավեր է համարվում
экране «Профиль» или на электронный адрес: առաջինը ներկայացված և մարված Gmojisupport@gmoji.am с обязательным указанием ն:
10.13.
Gmoji-ում
ներկայացված
темы письма: «Претензия».

11.3. Направление претензий иным
способом, чем указано в п. 12.2. настоящего
соглашения не допускается.
11.4. Срок рассмотрения претензии
составляет 30 (тридцать) рабочих дней со дня
получения
претензии.
В
случае
не
достижения согласия между сторонами в
досудебном порядке в течение 30 дней,
споры подлежат рассмотрению в судебном
порядке.

Ապրանքից
տարբերվող
Ապրանք
տրամադրելու, ինչպես նաև ավելի ցածր
կամ բարձր գնի Ապրանք տրամադրելու,
Gmoji-ի անվանական արժեքի մի մասը
ավելի ուշ ժամկետում օգտագործելու և
ցանկացած
այլ
նմանատիպ
հարց
Օգտագործողն ինքնուրույն կարգավորում
է Ձեռնարկության հետ: «Ջիմոջի ԷյԷմ»
ՍՊԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում
նման
հարցերի
կապակցությամբ
առաջացած խնդիրների համար:
10.14. «Ջիմոջի ԷյԷմ» ՍՊԸ-ն կարող է
ցանկացած պահի միակողմանի կարգով
փոփոխություններ
կատարել
սույն
Համաձայնագրում, առանց նախնական
ծանուցման:

11. Վեճերի լուծում
11.1. Սույն Համաձայնագրով վեճերի
լուծման
մինչդատական
կարգը
պարտադիր է:
11.2.
Օգտագործողը իր բողքը
ուղարկում է GmojiApp բջջային հավելվածի
սպասարկման
ծառայություն,
որը
տեղակայված է «Պրոֆիլ» Էջում կամ
support@gmoji.am էլեկտրոնային հասցեին՝
պարտադիր նշելով նամակի վերնագիրը
«Բողոք»։
11 3
Սույն Համաձայնագրի 11 2
կետում նշվածից այլ կերպ բողոք
ներկայացնելը չի թույլատրվում։
11 4 Բողոքի քննության ժամկետը
կազմում է 30 (երեսուն) աշխատանքային
օր
այն
ստանալու
պահից։
30
աշխատանքային
օրվա
ընթացքում
մինչդատական կարգով համաձայնության
չգալու դեպքում վեճը ենթակա է քննության
դատական կարգով:

