ПРАВИЛА
(Публічна оферта)
по використанню електронної системи «Инфорино»
1.Основні поняття і визначення
1.1.Сторони визнають, що усі терміни і поняття, використовувані в цій Угоді, а також у будь-яких
додатках і доповненнях до неї, для цілей належного виконання обов'язків, якщо інше прямо не
передбачено, тлумачаться відповідно до нижчеприведених визначень
1.2.«Електронна система «Инфорино» (Система, Система «Инфорино»), Електронний довідник
«Инфорино», Електронна програма «Инфорино») - сукупність електронних систем, веб, вапресурсов, а саме
електронна програма для мобільних пристроїв «електронний довідник
«Инфорино», розміщені в мережі Інтернет веб-сторінки системи «Инфорино», WAP система
«Инфорино», об'єднані єдиною темою, дизайном, товарним знаком, електронною програмою і
адресним простором домена www.inforino.ru.
1.3.Стартова сторінка системи «Инфорино», за допомогою якої може бути здійснений доступ
до усіх елементів і веб-сторінок Системи «Инфорино», розміщена в мережі Інтернет за адресою:
www.inforino.ru.
1.4.Програма завантаження системи «Инфорино» для мобільних пристроїв розміщена в
«Маркеті» (для мобільних пристроїв, що використовують ОС Android) і має найменування
«ИНФОРИНО», в АппСторі (AppStore) для пристроїв працюючих на ОС iOS и має назву
«ИНФОРИНО» («INFORINO») і може мати різні версії (релізи).
1.5.«Акцепт» - відповідь особи, якій адресована оферта, а саме повна і беззастережна згода з
умовами цієї Угоди. Отриманням сповіщення про акцепт Користувача Адміністрація визнається
факт реєстрації Користувача в Системі і цю Угоду вважається укладеною на пропонованих умовах.
1.6.«Автор» - громадянин, творчою працею якого створений результат інтелектуальної діяльності.
1.7.«Авторські права» - сукупність прав Автора, закріплених чинним законодавством і
спрямованих на використання твору, а також на реалізацію особистих немайнових прав автора.
1.8.«Виняткові права» - право громадянина або юридичної особи, що має виняткове право на
результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації (правовласник), використати
такий результат або такий засіб на власний розсуд будь-ким способом, що не суперечить закону.
1.9.«Персональні дані» - будь-яка інформація, що відноситься до визначеної або визначуваної на
підставі такої інформації фізичної особи (суб'єкта персональних даних), у тому числі його прізвище,
ім'я, по батькові, рік, місяць, дата і місце народження, адреса, сімейний, соціальний, майновий
стан, освіта, професія, доходи, інша інформація.
1.10.«Обробка персональних даних» - дії (операції) з персональними даними, включаючи
повністю або частково: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення,
зміна), використання, поширення (у тому числі передача), знеособлення, блокування, знищення
персональних даних.
1.11. «Інтернет» - глобальна інформаційна система, яка є логічно взаємозв'язаним єдиним
адресним простором, який базується на Інтернет-протоколі (IP) або його майбутніх
розширеннях/наступних версіях.
1.12.«Контент» - сукупність інформаційних масивів різної тематики і різного початкового типу
(текст, зображення, аудіозапис, відеозапис і так далі), що створюються у тому числі програмами,
що розміщені в Системі «Инфорино».
1.13.«Послуги Системи «Инфорино» - послуги, виражені у вигляді надання невиняткового
тимчасового права використання ресурсів Системи.
1.14.«Логін і Пароль» - унікальні набори символів, поєднання яких дозволяє Адміністрації
надавати Користувачеві Послуги.

1.15.«Користувач системи «Инфорино» (Користувач) - будь-яка особа (юридична або
фізична), що здійснює доступ до Системи «Инфорино» за допомогою мережі Інтернет або яка
завантажила на мобільний пристрій, або що використовує передвстановлену програму будь-якої
версії електронної системи «Инфорино» в мобільному пристрої, незалежно від наявності або
відсутності прав на сам мобільний пристрій або персональний ЕОП (комп'ютер).
1.16.«Власник системи «Инфорино» і правовласник товарного знаку (бренду) «Инфорино» ТОВ «Сильвер Айс» (ОГРН 1107746152370).
1.17.«Власник системи «Инфорино» і Користувач системи «Инфорино» надалі спільно
іменуються «сторони», а окремо - «сторона».
1.18.«Адміністрація системи «Инфорино» (Адміністрація) - ТОВ «Инфорино», уповноважене
Власником системи «Инфорино» на здійснення управлінням системою і інші дії, пов'язані з її
використанням, обслуговуванням на підставі договору довірчого управління. Адміністрація системи
«Инфорино» діє від свого імені з вказівкою на довірче управління, якщо інше не буде вказано
окремо.
1.19.«Персональний кабінет (розділ, сторінка) Користувача - розділ системи «Инфорино»,
доступний Користувачеві після реєстрації, за допомогою якого Користувач здійснює управління
своїм обліковим записом (аккаунтом), розміщення інформації про Користувача, реквізити
Користувача, послуги Користувача і іншу інформацію, здійснює відправку і отримання особистих
повідомлень і інші дії, пов'язані з використанням системи «Инфорино».
1.20.«Особисті повідомлення - електронні повідомлення, що передаються одним Користувачем
іншому, третіми особами (зовнішніми відвідувачами) і не доступні іншим третім особам, відправка і
отримання яких здійснюється з використанням системи «Инфорино».
1.21.Поняття «Обліковий запис» і «аккаунт» рівнозначні.
1.22.Рекламне місце - місце, виділене в дизайні сторінки системи «Инфорино» для розміщення
(показу) рекламних матеріалів.
1.23.Рекламне оголошення, реклама - рекламний банер, що містить рекламну інформацію і
Посилання, надані Користувачем для показу відповідно до умов Оферти.
2.Загальні умови
2.1.Ця Угода регулює стосунки між Адміністрацією системи «Инфорино» і Користувачами, системи
«Инфорино», що виникають у зв'язку з використанням, у будь-якому вигляді і у будь-якому об'ємі.
2.2.До цієї Угоди застосовується право Російської Федерації.
2.3.Положення цієї Угода встановлюються, змінюються і відміняються Адміністрацією системи
«Инфорино» в односторонньому порядку без попереднього повідомлення. З моменту розміщення
на будь-якому майданчику системи «Инфорино» нової редакції Угоди попередня редакція
вважається такою, що втратила свою силу. У разі істотної зміни положень цієї Угоди, Адміністрація
сповіщає про це Користувачів шляхом адресного розміщення в системі відповідного повідомлення.
2.4.Діюча редакція Угоди розміщена в мережі Інтернет за адресою: inforino.ru.
3. Власник Системи «Инфорино» і Адміністрація.
3.1.Власник системи «Инфорино» є адміністратором домена: www.inforino.ru та володарем
виняткових прав на використання системи «Инфорино», програмних продуктів, що у тому числі
входять до його складу, для ЕОМ, мобільних пристроїв і без них, інформаційних матеріалів,
графічних зображень, що є елементами призначеного для користувача інтерфейсу, і інших
охороноздатних об'єктів, що входять до складу системи, а також на дизайн системи «Инфорино».
3.2. Адміністрація системи «Инфорино» надає послуги з надання Користувачам невиняткового
права користування системою і її функціоналом, включаючи передачу, зберігання і забезпечення
доступу за допомогою мобільних пристроїв, мережі Інтернет до інформації, що надаються
Користувачами, послугам, графічним зображенням і іншим матеріалам. Будь-яка інформація, що

надається Користувачами і поширюється за допомогою системи «Инфорино», передається без
змін і виправлень.
4.Користувач Системи «Инфорино»
4.1.Права і обов'язки Користувача системи «Инфорино» виникають у особи з моменту його
першого звернення до будь-якої з версій програми для ЕОМ, мобільних пристроїв, веб-сторінок, що
входять до складу системи «Инфорино».
4.2.Здійснення прав Користувача в повному об'ємі можливо після реєстрації Користувача в системі
«Инфорино», а платними послугами (сервісами) з моменту підтвердження в системі факту оплати
відповідних послуг (сервісів). Реєстрація Користувача є безумовним підтвердженням (акцептом)
згоди Користувача з цими Правилами. Для реєстрації Користувач вказує дані відповідно до форми
реєстрації. З моменту підтвердження реєстрації і активації облікового запису (аккаунта) Користувач
набуває статус зареєстрованого Користувача. Реєстрацією в Системі Користувач підтверджує, що
має необхідну правоздатність, дієздатність, здатний виконувати умови цієї Угоди і нести
відповідальність за порушення цієї Угоди, у тому числі по правовідносинах, що виникли внаслідок
користування Системою.
4.3.Зареєстрованим Користувачам надається вільний доступ до усіх сервісів Системи «Инфорино»,
за винятком тих, надання яких здійснюється на платній основі, відповідно до тарифів, що є
невід'ємною частиною цієї Угоди.
4.4.Якщо не буде доведено інше, особа, що авторизувалася в системі «Инфорино», шляхом
вказівки імені користувача і пароля або будь-яким іншим способом, який використовується тими
або іншими складовими системи, набуває статус Користувача і вважається належним власником
облікового запису, доступ до використання і управління яким були отримані в результаті такої
авторизації.
4.5.Розміщуючи свій Контент у будь-якій частині Системи, Користувач автоматично безоплатно
надає Адміністрації і Власникові системи невиняткове право на його використання шляхом
копіювання, публічного використання, відтворення, переробки, перекладу і поширення для цілей
Системи або у зв'язку з нею, у тому числі для її популяризації і реклами. Для вказаних цілей
Адміністрація і Власник системи можуть виготовляти похідні твори або вставляти Контент
Користувача в якості складових частин у відповідні збірки, статті, повідомлення, прес-релізи і так
далі, здійснювати інші дії, що призводять до досягнення вказаних цілей.
4.6.Якщо Користувач вирішить видалити свій Контент або зажадає від Адміністрації або Власника
системи видалення своїх персональних даних, Адміністрація і Власник системи «Инфорино»
залишають за собою право зберігати архівні копії призначеного для користувача Контенту.
4.7.Користувач, здійснюючи реєстрацію в системі «Инфорино» виражає свою згоду на обробку
персональних даних, до яких можуть відноситися повністю або частково: прізвище, ім'я, по
батькові, дата і місце народження, стать, громадянство і національність; серія, номер паспорта,
особи вписані в паспорт, інші паспортні дані; адреса проживання і реєстрації, домашній і мобільний
телефон, адреса електронної пошти; сімейний, соціальний, майновий стан (у тому числі відомості
про нерухоме майно, про наявність автомобіля); професія; інформація (включаючи адресу,
робочий телефон, посада, умови роботи) про поточне і попередні місця роботи; про стан здоров'я,
будь-які інші дані, які Користувач самостійно повідомив при роботі з системою «Инфорино». Ця
згода діє впродовж невизначеного терміну. Дія згоди припиняється на підставі письмової заяви, яка
підписується Користувачем і вручається особисто в офісі Адміністрації системи «Инфорино», або
спрямовується рекомендованим листом з повідомленням на адресу Адміністрації системи
«Инфорино», вказану в якості контактних даних. Користувачеві роз'яснені і зрозумілі права суб'єкта
персональних даних.
4.8.Користувач, здійснюючи реєстрацію в системі «Инфорино» виражає свою згоду на отримання
за адресою проживання та/або реєстрації, на мобільний телефон у вигляді SMS, а також на адресу
електронної пошти інформаційних та/або рекламних повідомлень від системи «Инфорино». Ця
згода діє впродовж невизначеного терміну. Дія згоди припиняється на підставі письмової заяви, яка
підписується Користувачем і вручається особисто в офісі Адміністрації системи «Инфорино», або
спрямовується рекомендованим листом з повідомленням на адресу Адміністрації системи
«Инфорино», вказану в якості контактних даних.

5.Обмеження і заборони
5.1.Забороняється здійснювати збір персональних даних інших Користувачів з метою їх подальшої
обробки, тобто здійснення дій (операцій) з персональними даними, включаючи їх збір,
систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, поширення
(у тому числі передачу), знеособлення, блокування і знищення.
5.2.Використовувати будь-які автоматичні або автоматизовані засоби для доступу до ресурсів
системи «Инфорино», збору інформації, розміщеної в системі «Инфорино».
5.3.Здійснювати пропаганду або агітацію, що збуджує соціальну, расову, національну або релігійну
ненависть і ворожнечу, пропаганду війни, соціальної, расової, національної, релігійної або мовної
переваги.
5.4.Розміщувати в системі «Инфорино» або передавати за допомогою сервісів, що надаються
системою «Инфорино» інформацію обмеженого доступу (конфіденційну інформацію, що містить
державну, банківську, податкову або комерційну таємницю).
5.5.Розміщувати в системі «Инфорино» копії результатів інтелектуальної діяльності або їх частини,
що охороняються законом, без наявності у Користувача відповідних виняткових або невиняткових
прав на таке їх використання.
5.6.Розміщувати в системі «Инфорино» у відкритому доступі або передавати за допомогою
особистих повідомлень текстові повідомлення, графічні зображення або інші матеріали, зміст яких
є образливим для інших Користувачів або інших осіб або може бути розцінений в якості такого, а
також повідомлення, зображення і інші матеріали, які дискредитують Користувачів або інших осіб,
містять загрози, заклики до насильства, здійснення протиправних діянь, антигромадських,
аморальних вчинків, а також здійснення будь-яких інших дій, що суперечить основам правопорядку
і моральності.
5.7.Розміщувати в системі «Инфорино» повідомлення, графічні зображення або інші матеріали,
розміщення яких наносить або може завдати збитку честі, гідності і діловій репутації фізичних осіб
або діловій репутації юридичних осіб.
5.8.Розміщувати в системі «Инфорино» повідомлення, що містять нецензурні слова і вирази.
5.9.Розміщувати в системі «Инфорино» матеріали порнографічного характеру або гіпертекстові
посилання на Інтернет-сайти і інші ресурси, що містять такі матеріали.
5.10.Розміщувати в системі «Инфорино» персональні дані, у тому числі контактні дані, інших
Користувачів або інших осіб без їх попередньої згоди.
5.11.Розміщувати в системі «Инфорино» зображення інших осіб без їх попередньої згоди, за
винятком випадків, передбачених законом.
5.12.Вказувати при реєстрації або вводити згодом свідомо неправдиву або вигадану інформацію
про Користувача, послуги, що надаються, зокрема чужі або вигадані найменування, товари,
послуги, імена, прізвища, поштові і електронні адреси, телефони, факси і інші контактні дані і
реквізити.
5.13.Розміщувати в системі «Инфорино» в якості власного бренду товарні знаки третіх юридичних
осіб або індивідуальних підприємців, фотографії, зображення інших фізичних осіб або вигаданих
персонажів, зображення тварин, предметів, абстрактні зображення, а також будь-які інші графічні
зображення, що не є зображеннями пропонованих до реалізації товарів, власних рекламних
матеріалів і товарних знаків.
5.14.Реєструвати аккаунт (обліковий запис) групи фізичних осіб.
5.15.Реєструвати більше ніж один обліковий запис на одну і ту ж особу.
5.16.Розміщувати в системі «Инфорино» у відкритому доступі, передавати за допомогою особистих
повідомлень без попередньої згоди Адміністрації або без використання платного рекламного
сервісу текстові повідомлення, графічні зображення і інші матеріали, які містять рекламу.

5.17.Здійснювати дії, спрямовані на дестабілізацію функціонування системи «Инфорино»,
здійснювати спроби несанкціонованого доступу до управління системою «Инфорино» або її
закритими розділами (розділам, доступ до яких дозволений тільки Адміністрації), а також
здійснювати будь-які інші дії, які можуть бути розцінені як «мережева атака», «вірусна атака»,
«злам системи».
5.18.Використати систему «Инфорино» в яких-небудь комерційних цілях, не визначених угодою
сторін (договором-рахунком на надання відповідних послуг) без попереднього дозволу
Адміністрації або Власника системи або минувши процедуру реєстрації Користувача.
6.Права і обов'язки Користувача
6.1.Користувач має право розміщувати в системі «Инфорино» інформацію про свою юридичну
особу, про себе, а також використовувати на умовах цієї Угоди будь-які доступні сервіси системи.
6.2.Користувач зобов'язується не порушувати обмеження і заборони вказані в розділі 5 цієї Угоди.
6.3.Користувач має право здійснювати корекцію, заміну або видалення інформації, розміщену цим
Користувачем в системі «Инфорино».
6.4.Користувач Системи «Инфорино» підтверджує, що не заперечує проти відправки Користувачам
повідомлень, що містять рекламу, а також показу Рекламних повідомлень та/або графічних
зображень рекламного характеру третіх осіб у будь-яких розділах Системи, а також при переходах
між сервісами Системи.
7. Права і обов'язки Адміністрації
7.1.Адміністрація Системи «Инфорино» здійснює поточне управління системою «Инфорино»,
визначає склад сервісів Системи «Инфорино», його структуру і зовнішній вигляд, дозволяє і
обмежує доступ до Системи «Инфорино», здійснює інші дії, відповідно до своїх прав, визначених
Законом.
7.2.Адміністрація Системи «Инфорино» вирішує питання, пов'язані з комерційним використанням
Системи «Инфорино» понад доступні сервіси, зокрема питання про можливість розміщення в
системі «Инфорино» реклами в нестандартному варіанті, участі в партнерських програмах і так
далі.
7.3.У разі порушення Користувачем правил, встановлених цією Угодою, Адміністрація має право
тимчасово призупинити або заблокувати на невизначений термін доступ Користувача до Системи
або її окремих сервісів, а у разі неодноразового або грубого порушення положень цієї Угоди видалити реєстрацію (обліковий запис) Користувача.
7.4.Адміністрація має право, але не зобов'язана, здійснювати модерацію повідомлень, фотографій
і інших матеріалів, що розміщуються Користувачами в системі «Инфорино».
7.5.Адміністрація не займається розглядом і вирішенням суперечок і конфліктних ситуацій, що
виникають між Користувачами, проте залишає за собою право заблокувати доступ Користувача до
Системи у разі отримання від інших Користувачів мотивованих скарг на некоректну поведінку цього
Користувача в системі «Инфорино».
8.Гарантії і відповідальність сторін
8.1.Користувач гарантує, що розміщення ним в системі «Инфорино» або передача за допомогою
особистих повідомлень інформації, копій результатів інтелектуальної діяльності або їх частин, що
охороняються законом, а також інших матеріалів не порушує чиїх-небудь прав і законних інтересів.
8.2.Користувач гарантує, що ним будуть вжиті належні заходи для забезпечення конфіденційності
облікових даних, використовуваних ним для авторизації в системі «Инфорино», і унеможливлення
авторизації інших осіб з використанням його облікового запису і пароля.
8.3.Адміністрація системи «Инфорино» гарантує таємницю листування здійснювану Користувачами
за допомогою особистих повідомлень.

8.4.Власник Системи «Инфорино», Адміністрація Системи, зобов'язуються докласти усі розумні
зусилля для підтримки Системи «Инфорино» в працездатному стані, проте не гарантують постійну
і безперебійну роботу Системи «Инфорино» і не несуть обов'язку по забезпеченню його
безперервного функціонування.
8.5.За порушення положень цієї Угоди доступ Користувача до Системи або її окремих сервісів
може бути тимчасово призупинений або заблокований на невизначений термін. Доступ
користувача до Системи (її окремих сервісів) відновлюється на розсуд Адміністрації за письмовою
заявою Користувача.
8.6.У разі неодноразового або грубого порушення Користувачем положень цієї Угоди його
обліковий запис і уся (будь-яка) інформація, зображення і повідомлення можуть бути видалені.
8.7.За винятком випадків, прямо передбачених законом, Власник та/або Адміністрація Системи
«Инфорино» не несуть відповідальності за збитки, що виникли у Користувачів з причин, пов'язаних
з технічними збоями апаратного або програмного забезпечення, а також за збитки, що виникли в
результаті дій Користувачів, що явно не відповідають звичайним правилам роботи з інформацією,
апаратними засобами або програмним забезпеченням.
9.Адміністрація Системи «Инфорино» настійно рекомендує
9.1.У разі, якщо доступ до Системи «Инфорино» здійснюється Вами за допомогою комп'ютера,
який окрім Вас використовується або може використовуватися іншими особами, - вживати
необхідні заходи для того, щоб пароль, що вводиться Вами, не зберігався у браузері.
9.2.В усіх випадках вживати необхідні заходи для забезпечення конфіденційності Ваших облікових
даних, використовуваних для доступу до Системи «Инфорино».
9.3.Не розміщувати в системі «Инфорино» які-небудь матеріали, якщо Ви не упевнені, що таке їх
використання не порушує чиїх-небудь майнових або особистих немайнових прав.
9.4.Не розміщувати в системі «Инфорино» інформацію, якщо Ви не упевнені, що ця інформація є
загальнодоступною, тобто відповідно до законодавства не віднесена до категорії інформації
обмеженого доступу.
9.5.Не розміщувати в системі «Инфорино» фотографії, на яких окрім Вас зафіксовані інші особи,
без їх попередньої згоди, за винятком випадків, коли відповідно до закону таку згоду отримувати не
потрібно (фотографія була зроблена при зйомці, яка проводилася в місці, відкритому для вільного
відвідування, або на публічному заході (зборах, з'їзді, конференції, концерті, спортивному змаганні
або іншому подібному заході), за винятком випадків, коли таке зображення є основним об'єктом
використання; людина, зафіксована на фотографії, позувала за плату).
9.6.Якщо хто-небудь з користувачів вчинив відносно Вас або Вашій організації дії, які Ви розцінюєте
як образливі, дискредитуючі і тому подібне, - не вступати з ним в конфлікт, а звернутися до
Адміністрації Системи «Инфорино».
10.Попередження про можливу юридичну відповідальність
10.1.Адміністрація Системи «Инфорино» звертає увагу Користувачів на те, що за розголошення
(порушення конфіденційності) інформації, тобто здійснення дій, в результаті яких інформація,
доступ до якої обмежений відповідно до закону (державна, службова, комерційна таємниця, різного
роду професійні таємниці і так далі), стає відомою стороннім особам без згоди на те її володаря, а
також за незаконне використання об'єктів інтелектуальної власності (творів науки, літератури,
мистецтва, програм для ЕОМ і баз даних, фонограм і так далі), у тому числі шляхом розміщення їх
копій або частин в мережі Інтернет, законодавством встановлена цивільно-правова,
адміністративна і кримінальна відповідальність.
10.2.Юридична відповідальність (у тому числі кримінальна) встановлена також за збудження
ненависті або ворожнечі, приниження честі і гідності людини або групи осіб за якими-небудь
ознаками, зневагу, пропаганду насильства над громадянами, відмови від виконання громадянських
обов'язків, здійснення протиправних дій, за неправомірний доступ до комп'ютерної інформації.

11.Вимоги до змісту рекламних матеріалів.
11.1. Рекламні матеріали повинні відповідати вимогам чинного законодавства. Не приймається
реклама, яка :
11.1.1.використовує лайливі слова, непристойні і образливі образи, порівняння і вирази відносно
статі, раси, національності, професії, соціальних категорій, віку, релігійних символів, офіційних
державних символів;
11.1.2.є недобросовісною, недостовірною, вводить споживача в оману, у тому числі:
- містить недостовірні відомості про товар/послуги
- містить стандартні елементи графічного інтерфейсу призначені для користувача, що не мають
відповідних функціональних можливостей безпосередньо в рекламному матеріалі, та/або елементи
дизайну сторінок «Инфорино»
- не дає чіткого уявлення про того, хто є джерелом інформації, що міститься в рекламному
повідомленні;
11.1.3.спонукає до здійснення протиправних дій та/або закликає до насильства і жорстокості;
11.1.4.є рекламою товару, реклама якого заборонена цим способом, зараз або в цьому місці.
11.1.5.пов'язана з трагічними подіями, зокрема, оголошення, які містять в тексті або ключових
фразах слова «теракт, вбивство, смерть, загибель, похорони, пожежу, вибух, тощо».
11.2.Текст реклами має бути складений російською мовою. (для території РФ)
11.3.Допускається використання в рекламі, разом з текстом російською мовою, тексту на
національній та/або іноземній мові за умови, що цей текст ідентичний за своїм змістом і технічним
оформленням тексту російською мовою.
11.4.Вартісні показники мають бути вказані в рублях (для території РФ), і, у разі потреби, додатково
в національній та/або іноземній валюті.
11.5.Реклама повинна відповідати змісту тієї сторінки сайту, на яку веде рекламне посилання.
Наприклад, якщо реклама містить інформацію про знижку, то рекламне посилання повинне вести
на ту сторінку сайту рекламодавця, де ця знижка явно вказана.
11.6.Реклама новинних ресурсів, що містить інформацію про новинну статтю, надруковану на сайті
рекламодавця, повинна вести на ту сторінку сайту, де цю статтю надруковано. При цьому текст
рекламного оголошення повинен відповідати по змісту заголовку і змісту новинної статті. У
випадках, коли текст реклами містить провокаційні заяви, має неоднозначне трактування, може
ввести користувача в оману, Адміністрація системи має право зажадати повної відповідності
заголовку статті тексту реклами.
11.7.Адміністрація залишає за собою право відхилити будь-який рекламний матеріал без
пояснення причин, у тому числі в односторонньому порядку припинити розміщувати Рекламні
матеріали у разі, якщо вони суперечать цим вимогам.

