
 

www.agulife.kz интернет-сайтын пайдалану 
ережесіне  

ҚОСЫЛУ ШАРТЫ 
 
www.agulife.kz интернет-сайтын (әрі қарай — 
«Сайт») пайдалану ережесіне Қосылу шарты 
http://agulife.kz сайтының иегері «Вимм-Билль-
Данн Орталық Азия - Алматы» ЖШС (әрі қарай 
— «Әкімшілік») мен Интернет желісін 
пайдаланушы (әрі қарай — «Пайдаланушы») 
арасында жасалған және әкімшілік көрсететін 
қызметтерді пайдалану қарым-қатынастарын 
реттейді.   
www.agulife.kz интернет-сайтын пайдалану 
ережесіне (әрі қарай – Келісім) Қосылу 
шартының талаптарын қабылдаған және 
«Agulife» жобасында www.agulife.kz интернет-
сайтын Пайдалану ережесінде көрсетілген 
тәртіппен тіркеген және/немесе Сайт 
сервистерін (әрі қарай – Сервистер) 
пайдаланғысы келетін жеке тұлға пайдаланушы 
болып табылады.   
1. Келісімнің мәні 
1.1. Бұл Келісімнің мәні Пайдаланушыға 
Ережеге қосылуды ұсыну болып табылады.   
 
2. Тараптардың құқықтары, міндеттері мен 
жауапкершілігі   
2.1. Тараптардың құқықтары, міндеттері мен 
жауапкершілігі Ережеде және осы Келісімде 
анықталады.   
 
3. Келісімге келу тәртібі   
3.1. Бұл Келісім Пайдаланушының осы Келісімді 
жасауға сөзсіз келіскенін растайтын  
(Пайдаланушы берген акцепт), осы Келісімде 
анықталған іс-әрекеттерді орындаған сәттен 
бастап жасалған болып саналады. 
3.2. Сайтқа тіркелгенде немесе Сайттағы 
Материалдарды қарау мүмкіндігін не болмаса 
Сайттың кез келген басқа да функционалды 
мүмкіндігін немесе Сервисін пайдаланғанда 
Пайдаланушы Ережемен келіскенін және осы 
Ереже мен Келісімнің барлық шарттарымен 
толық және сөзсіз келісетінін білдіреді және 
оларды сақтауға міндеттенеді. Пайдаланушы 
осы Ереже мен Келісімнің барлық шарттарымен 
сөзсіз келіспеген жағдайда Пайдаланушы 
Сайтты және Сервистерді пайдалануды тез 
арада тоқтатуға міндетті.   
 
4. Қорытынды ережелер  

ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
к Правилам использования интернет-сайта 

www.agulife.kz 
 
Настоящий Договор присоединения к Правилам 
использования интернет-сайта www.agulife.kz 
(далее — «Сайт») заключаются между ТОО «Вимм-
Билль-Данн Центральная Азия - Алматы», 
владельцем сайта http://agulife.kz (далее — 
«Администрация»), и пользователем сети 
Интернет (далее — «Пользователь»), и регулирует 
отношения пользования услугами, оказываемыми 
Администрацией.  
Пользователем признается физическое лицо, 
принимающее условия Договора присоединения к 
Правилам использования интернет-сайта 
www.agulife.kz (далее – Соглашение) и 
зарегистрировавшееся в порядке, указанном в 
Правилах использования интернет-сайта 
www.agulife.kz на проекте «Agulife», и/или 
желающее пользоваться сервисами Сайта (далее 
— Сервисы). 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является 
предложение на присоединение Пользователя к 
Правилам. 
 
2. Права, обязанности и ответственность Сторон 
2.1. Права, обязанности и ответственность Сторон 
определяются Правилами и настоящим 
Соглашением. 
 
3. Порядок заключения Соглашения 
3.1. Настоящее Соглашение считается 
заключенным с момента совершения 
определенных в настоящем Соглашении действий 
Пользователем, подтверждающих его 
безоговорочное согласие (данный Пользователем 
акцепт) на заключение настоящего Соглашения. 
3.2. . Зарегистрировавшись на Сайте либо 
воспользовавшись возможностью просмотра 
Материалов на Сайте или любой иной 
функциональной возможностью Сайта или 
Сервисами, Пользователь подтверждает, что 
ознакомлен с Правилами и выражает свое полное 
и безоговорочное согласие со всеми условиями 
настоящих Правил и Соглашения и обязуется их 
соблюдать. В случае отсутствия у Пользователя 
безоговорочного согласия со всеми условиями 
настоящих Правил и Соглашения, Пользователь 
обязуется незамедлительно прекратить 
использование Сайта и Сервисов.. 



4.1. Әкімшілік Пайдаланушыға хабарламай-ақ 
кез келген уақытта осы Келісімнің мәтінін 
және/немесе Сайтты және Сервистерді 
пайдаланудың кез келген басқа да шарттарын 
біржақты тәртіппен өзгертуге құқылы.    
4.2. Әкімшілік кез келген сәтте және 
Пайдаланушыға хабарламай-ақ осы Келісім 
бойынша құқықтарын үшінші тұлғаға беруі 
мүмкін.   
 
www.agulife.kz ИНТЕРНЕТ-САЙТЫН 
ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕСІ  
01.08.2018 ж. редакция 
1. Жалпы ережелер 
1.1. Пайдаланушы Сайтқа тіркеле отырып 
және/немесе Сайтты пайдалана отырып, 
кәмелеттік жасқа толғанын және осы Ереженің 
шарттарын сақтауға міндеттенетінімен келіседі.   
1.2. Ереженің шарттары Сайтта тіркеу жазбасы 
жоқ (тіркелмеген Пайдаланушы), сондай-ақ кез 
келген тіркеу жазбасы бар Пайдаланушылардың 
бәріне қатысты. Тіркеу жазбасы дегеніміз – 
Пайдаланушы және авторласу мәліметтері 
(логин, құпия сөз) туралы ақпараттар жиынтығы.  
 
2. Тараптардың құқықтары, міндеттері 
2.1.  Пайдаланушының құқықтары мен 
міндеттері:  
2.1.1. Пайдаланушы тіркелген кезде сауалнама 
толтыру кезінде сұралған мәліметтерді нақты, 
сенімді және толық беруге («Жеке мәліметтер») 
міндетті. Жеке мәліметтер Әкімшіліктің 
мәліметтер базасында сақталады және осы 
Сайтқа және Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасына сәйкес қана 
пайдалануға жатады.   
2.1.2. Пайдаланушы логин (электронды пошта 
мекенжайы) мен құпия сөзді үшінші 
тұлғалардан сақтауды қамтамасыз етуге және 
жоғалтқан немесе басқа да рұқсатсыз іс-әрекет 
орын алған жағдайда оларды уақытында 
айырбастауға міндетті, сондай-ақ 
Пайдаланушының көрсеткен логині мен құпия 
сөзін пайдаланған үшінші тұлғалардың кез 
келген іс-әрекеті үшін жауапты болады. 
Пайдаланушыға тиесілі логин мен құпия сөзді 
пайдалана отырып, Сайтта жасалған іс-
әрекеттердің бәрі Пайдаланушы іске асырған 
болып саналады.   
2.1.3. Пайдаланушының тіркелген кезде 
көрсеткен Жеке мәліметтері өзгерген жағдайда 
оларды жаңартуға міндетті.   
2.1.4. Пайдаланушы Сайтта өзінің құқығын 
бұзатын ақпарат бар деп санаса, Әкімшілікке 

 
4. Заключительные положения  
4.1. Администрация вправе в одностороннем 
порядке в любое время без уведомления 
Пользователя изменять текст настоящего 
Соглашения и/или любые иные условия 
использования Сайта и Сервисов.  
4.2. Администрация может в любой момент и без 
уведомления Пользователя уступить свои права по 
настоящему Соглашению третьей стороне. 
  
ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-САЙТА 
www.agulife.kz 
Редакция от 01.08.2018 
1. Общие положения  
1.1. Пользователь выражает согласие с тем, что, 
регистрируясь на Сайте и/или пользуясь Сайтом, 
он подтверждает, что является совершеннолетним 
и обязуется соблюдать условия настоящих Правил.  
1.2. Условия Правил распространяются на всех 
Пользователей — как на не имеющих учетную 
запись на Сайте (незарегистрированный 
Пользователь), так и на Пользователей, имеющих 
любую учетную запись. Под учетной записью 
понимается совокупность информации о 
Пользователе и данных авторизации (логин, 
пароль).  
 
2. Права, обязанности сторон  
2.1. Права и обязанности Пользователя:  
2.1.1. Пользователь обязуется предоставлять при 
регистрации точные, достоверные и полные 
персональные данные, запрошенные при 
заполнении анкеты («Персональные данные»). 
Персональные данные хранятся в базе данных 
Администрации и подлежат использованию 
исключительно в соответствии с настоящим 
Сайтом и действующим законодательством 
Pеспублики Kазахстан.  
2.1.2. Пользователь обязуется обеспечивать 
сохранность логина (адреса электронной почты) и 
пароля от доступа третьих лиц и своевременную 
их замену в случае утери или иного 
несанкционированного действия, а также несет 
ответственность за любые действия третьих лиц, 
воспользовавшихся указанными логином и 
паролем Пользователя. Все действия, 
совершенные на Сайте с использованием 
принадлежащих Пользователю логина и пароля, 
считаются совершенными Пользователем.  
2.1.3. Пользователь обязуется обновлять 
Персональные данные, предоставленные при 
регистрации, в случае их изменения.  
2.1.4. Пользователь обязуется уведомлять 



хабарлауға және оған құқығын бұзғанын 
растайтын ақпаратты беруге міндетті. 
Пайдаланушы өзінің құқығын бұзғаны туралы 
жалған ақпарат берген жағдайда келтірілген 
залал үшін (шығын, баж салығы және адвокат 
қызметтерінің ақысын қоса алғанда) толық 
жауапкершілікте болады.   
2.1.5. Сайт коммерциялық емес жеке тұрғыда 
пайдалануға арналған. Сайтты пайда табу, 
коммерциялық жарнама жариялау, алаяқтық 
сызбаны, қаржы пирамидасын іске асыру және 
оларға қатысуға шақыру мақсатында 
пайдалануға тыйым салынады.      
2.1.6. Тіркелген Пайдаланушы ғана Сайт пен 
Сервистерге толық кіре алады, кастомизацияны 
(теңшеулерді пайдалану) пайдалана алады, 
хабарламалар жолдай алады.    
2.2.  Әкімшіліктің құқықтары мен міндеттері:  
2.2.1. Әкімшілік Пайдаланушының Сайтқа 
кіруіне мүмкіндік жасауға және Сайт пен 
Сервистерді жұмыс істеуге қабілетті қалпында 
сақтауға құқылы.   
2.2.2. Әкімшілік Пайдаланушының Сайт пен 
Сервистерді пайдалануы шеңберінде оның 
қызметін бақылауға құқылы, сондай-ақ 
Пайдаланушыны жауапкершілікке тарту 
бойынша   осы Сайтта және әкімшілік құзыреті 
шегінде көзделген шараларды қабылдауға 
құқылы.   
2.2.3. Әкімшілік төменде көрсетілген мәселелер 
бойынша және тәртіппен Пайдаланушыға 
техникалық қолдау көрсетуге міндетті.   
2.2.4. Әкімшілік Сервиске байланысты іс-
шараларды өткізу мақсатында 
Пайдаланушының тіркелген кезде көрсеткен 
Жеке мәліметтерін пайдалануға (өңдеуге және 
т.б.), сондай-ақ Пайдаланушы берген 
электронды мекенжай мен ұялы телефон 
нөміріне өз ұйғарымы бойынша жарнама және 
ақпараттық хабарламаларды жолдауға және 
Пайдаланушының пайдалануына шектелген 
кеңістікте оларды жариялауға құқылы.   
2.2.5. Жазбаша кеңес түріндегі техникалық 
қолдау Пайдаланушының support@agulife.kz 
мекенжайы бойынша Сервисті қолдау 
қызметіне жолданған ресми сұранымы 
бойынша немесе Сайтта жарияланған кері 
байланыс формасы арқылы беріледі. Маман 
мына мәселелер бойынша кеңес беруі мүмкін: 
тіркелу және тіркелуден өту кезіндегі 
қиындықтар, Сервис және оның құралдарының 
қызметі. Жабдықты теңшеу, бағдарламалық 
қамтамасыз етілім немесе Пайдаланушының 
немесе үшінші тұлғалардың Интернетке кіру 

Администрацию и предоставлять ей информацию, 
подтверждающую нарушение прав, если 
Пользователь считает, что на Сайте присутствует 
информация, нарушающая его права. В случае, 
если Пользователь предоставит ложную 
информацию о нарушении его прав, он несет 
полную ответственность за причиненный ущерб 
(включая издержки, пошлины и оплату 
адвокатских услуг).  
2.1.5. Сайт доступен только для личного 
некоммерческого использования. Запрещается 
использовать Сайт в целях извлечения прибыли, 
для размещения коммерческой рекламы, 
реализации мошеннических схем, финансовых 
пирамид и призывов в них участвовать.  
2.1.6. Полный доступ к Сайту и Сервисам, 
кастомизация (пользование настройками), 
отправка сообщений возможны только для 
зарегистрированного Пользователя.  
2.2. Права и обязанности Администрации:  
2.2.1. Администрация вправе предоставить 
Пользователю доступ к Сайту и поддерживать Сайт 
и Сервисы в рабочем состоянии.  
2.2.2. Администрация оставляет за собой право 
следить за деятельностью Пользователя в рамках 
использования им Сайта и Сервисов, а также 
принимать меры по привлечению Пользователя к 
ответственности, предусмотренной настоящим 
Сайтом и находящейся в компетенции 
Администрации.  
2.2.3. Администратор обязуется оказывать 
техническую поддержку Пользователю по 
вопросам и в порядке, как указано ниже.  
2.2.4. Администрация вправе использовать 
(обрабатывать и т.п.) Персональные данные, 
указанные Пользователем при регистрации, в 
целях проведения мероприятий, связанных с 
Сервисом, а также направлять на 
предоставленный Пользователем электронный 
адрес и номер мобильного телефона, и размещать 
в пространстве, ограниченном доступом 
Пользователя, рекламные и информационные 
сообщения по своему усмотрению.  
2.2.5. Техническая поддержка в форме 
письменной консультации предоставляется только 
по официальному запросу Пользователя, 
направленному в службу поддержки Сервиса по 
адресу support@agulife.kz, либо с помощью формы 
обратной связи, размещенной на Сайте. 
Консультация специалиста может быть 
предоставлена по следующим вопросам: 
регистрация и проблемы при ее прохождении, 
функционирование Сервиса и его инструментов. 
Не предоставляются консультации по вопросам 



мәселелері бойынша, сондай-ақ Сайт және 
Сервис жұмысына қатысы жоқ басқа да 
мәселелер бойынша кеңес берілмейді.    
 
3. Жалпы шектеулер 
3.1.  Пайдаланушының мынадай іс-әрекетті 
орындауына тыйым салынады:  
3.1.1. Әкімшілікті шатастыру, ұтысқа жету 
мүмкіндігін арттыру және Ережені бұзатын 
басқа да іс-әрекеттерді орындау мақсатында 
сайтта іс жүзінде бір тұлғаға тиесілі бірнеше 
тіркеу жазбасын жасау. Қолдан көбейтудің болу 
немесе болмау фактісін Әкімшілік анықтайды.   
 
4. Тараптардың жауапкершілігі  
4.1. Пайдаланушының жауапкершілігі.  
4.1.1. Осы Ережеге қосыла отырып, 
Пайдаланушы өзінің тіркеу жазбасының (логині 
мен құпия сөзі) сақталатынына, сондай-ақ өзінің 
тіркеу жазбасымен жасалған іс-әрекеттерінің 
бәріне толық жауапты болатынын түсінеді, 
қабылдайды және келіседі; — Сервисті 
тәуекелге барып пайдаланады.       
4.1.2. Пайдаланушы Сайтты пайдаланған кездегі 
өзінің әрекеті немесе әрекетсіздігі үшін үшінші 
тұлғалардың алдында жеке жауапкершілікте 
болады.   
4.1.3. Пайдаланушы өзінің Сайтты пайдалану 
кезіндегі әрекетіне немесе әрекетсіздігіне 
байланысты үшінші тұлғалардың талап-
тілектерінің бәрін жеке және өз есебінен 
реттеуге міндетті.    
4.1.4. Пайдаланушы өзінің жеке ЭЕМ-інің  IP-
мекенжайы, сондай-ақ HTTP хаттамасы 
бойынша басқа да қолжетімді ақпаратты 
Әкімшілік техникалық құралдары арқылы 
белгілейтінін, заңсыз іс-әрекеттерді, оның 
ішінде үшінші тұлғалардың интеллектуалды 
құқықтарын бұзатын іс-әрекеттерді іске асырған   
жағдайда көрсетілген заңсыз іс-әрекеттер үшін 
Әкімшілік техникалық құралдары арқылы 
анықтаған жеке ЭЕМ Пайдаланушы жауап 
беретінін біледі және келіседі.    
 
4.2. Әкімшіліктің жауапкершілігі.  
4.2.1. Әкімшілік Сайтты онлайн режимінде, 
сондай-ақ Интернет желісінен тыс (оффлайн) 
пайдаланатын немесе қарайтын 
Пайдаланушылардың немесе үшінші 
тұлғалардың кез келген тәртібі үшін жауапты.   
4.2.2. Әкімшілік Сайтты пайдалану немесе 
пайдаланбау, оның ішінде оны пайдаланудың 
мүмкін еместігі нәтижесінде Пайдаланушыға 
немесе үшінші тұлғаларға келтірілген тікелей 

настройки оборудования, программного 
обеспечения или Интернет-доступа Пользователя, 
или третьих лиц, а также по другим вопросам, не 
имеющим отношения к работе Сайта и Сервисов.  
 
3. Общие ограничения  
3.1. Пользователю запрещено:  
3.1.1. Создавать несколько учётных записей на 
Сайте, если фактически они принадлежат одному и 
тому же лицу, в том числе, с целью введения 
Администрации в заблуждения, увеличения 
шансов на выигрыш и совершения прочих 
действий, нарушающих Правила. Факт наличия или 
отсутствия накрутки определяется 
Администрацией.  
 
4. Ответственность сторон  
4.1. Ответственность Пользователя.  
4.1.1. Присоединяясь к настоящим Правилам, 
Пользователь понимает, принимает и соглашается 
с тем, что он несет полную ответственность за 
сохранность своей учетной записи (логина и 
пароля), а также за все действия, совершенные 
под своей учетной записью; — использует Сервис 
на свой собственный риск.  
4.1.2. Пользователь самостоятельно несет 
ответственность перед третьими лицами за свои 
действия или бездействия при использовании 
Сайта.  
4.1.3. Пользователь обязуется самостоятельно и за 
свой счет урегулировать все претензии третьих 
лиц, связанные с действием или бездействием 
Пользователя при использовании Сайта.  
4.1.4. Пользователь признает и соглашается, что IP-
адрес персонального ЭВМ Пользователя, а также 
другая доступная по HTTP протоколу информация 
фиксируется техническими средствами 
Администрации, и, в случае совершения 
незаконных действий, в том числе действий, 
нарушающих интеллектуальные права третьих лиц, 
ответственным за указанные незаконные действия 
признается Пользователь персонального ЭВМ, 
определяемого техническими средствами 
Администрации.  
 
4.2. Ответственность Администрации.  
4.2.1. Администрация не отвечает за любое 
поведение Пользователей или третьих лиц, 
использующих или просматривающих Сайт, как в 
режиме онлайн, так и вне сети Интернет (в 
оффлайн).  
4.2.2. Администрация не возмещает ущерб, 
прямой или косвенный, причиненный 
Пользователю или третьим лицам в результате 



немесе жанама залалдың орнын өтейді.   
4.2.3. Әкімшілік әлдебіреудің Сайтқа 
жариялаған ақпаратын тексеру, өзгерту және 
бақылау бойынша міндеттемесін өз мойнына 
алмайды, ақпараттың сенімділігі, оның 
заңдылығы үшін жауапты болмайды.   
4.2.4. Әкімшілік Сайтта берілген сілтеме 
бойынша өзіне тиесілі емес Интернет-
ресурстардың мазмұнына жауап бермейді және 
олардың қолжетімділігіне, жұмысының 
дұрыстығына және мәлімделген тақырыбына 
сәйкестігіне кепілдік бермейді.  
4.2.5. Әкімшілік кез келген телефон желілерінің 
немесе қызметтердің, компьютерлік 
жүйелердің, серверлердің немесе 
провайдерлердің, компьютерлік немесе 
телефон жабдығының, бағдарламалық 
қамтамасыз етілімнің техникалық ақаулары 
немесе өзге де қиындықтар, техникалық 
себептер бойынша орын алған электронды 
пошта немесе скрипт сервистерінің ақаулығы 
үшін жауап бермейді.   
4.2.6. Әкімшілік Сайттан жүктелетін 
материалдарға байланысты немесе соған 
байланысты туындаған немесе Сайтқа тіркелген 
сілтемелер бойынша Пайдаланушының немесе 
басқа тұлғаның, ұялы құрылғыға, кез келген 
басқа жабдыққа немесе бағдарламалық 
қамтамасыз етілімге (ЭЕМ) келтірілген кез 
келген залал үшін жауапты болмайды.   
4.2.7. Қандай жағдай болса да Әкімшілік немесе 
оның өкілдері Пайдаланушы немесе өзге 
тұлғалар Сайттың көмегімен кіріп, Сайтты, 
Сайттың мазмұнын немесе   Әкімшілік 
ескерткен немесе зиянның тию мүмкіндігін 
көрсеткен басқа материалдарды пайдалану 
салдарынан қолдан жіберіп алған пайда немесе 
жоғалтып алған мәліметтерді қоса алғанда, ар-
намысына, адамгершілігіне немесе іскери 
беделіне келтірілген кез келген залал үшін 
Пайдаланушының немесе кез келген үшінші 
тұлғаның алдында жауапты болмайды.   
4.3.  Профилактикалық немесе басқа да 
жұмыстарды жүргізу не болмаса техникалық 
сипаттағы кез келген басқа да себептер 
бойынша белгілі бір уақытта Сайт немесе оның 
Сервистері жартылай немесе толық қолжетімсіз 
болуы мүмкін. Әкімшіліктің пайдаланушыларға 
алдын ала хабарлауы немесе хабарламауы 
арқылы өзінің ұйғарымы бойынша қажетті 
профилактикалық немесе өзге де жұмыстарды 
белгілі бір уақытта жүргізуге құқылы.    
4.4.  Әкімшіліктің немесе үшінші тұлғалардың 
Сайтқа Материалдар жариялауға байланысты іс-

использования или неиспользования, в т.ч. 
невозможности использования Сайта.  
4.2.3. Администрация не принимает на себя 
обязательств по проверке, изменению и контролю 
информации, размещаемой кем-либо на Сайте, не 
несет ответственности за достоверность 
информации, ее законность. 
4.2.4. Администрация не несёт ответственности за 
содержание не принадлежащих Администрации 
Интернет-ресурсов, ссылки на которые могут 
присутствовать на Сайте, и не гарантирует их 
доступность, корректность работы и соответствия 
заявленной тематике.  
4.2.5. Администрация не отвечает за любые 
технические сбои или иные проблемы любых 
телефонных сетей или служб, компьютерных 
систем, серверов или провайдеров, 
компьютерного или телефонного оборудования, 
программного обеспечения, сбои сервисов 
электронной почты или скриптов по техническим 
причинам.  
4.2.6. Администрация не несет ответственности за 
любой ущерб компьютеру Пользователя или иного 
лица, мобильным устройствам, любому другому 
оборудованию или программному обеспечению 
(ЭВМ), вызванный или связанный со скачиванием 
материалов с Сайта или по ссылкам, 
размещенным на Сайте.  
4.2.7. Ни при каких обстоятельствах 
Администрация или ее представители не несут 
ответственность перед Пользователем или перед 
любыми третьими лицами за любые убытки, 
включая упущенную выгоду или потерянные 
данные, вред чести, достоинству или деловой 
репутации, вызванный в связи с использованием 
Сайта, содержимого Сайта или иных материалов, к 
которым Пользователь или иные лица получили 
доступ с помощью Сайта, даже если 
Администрация предупреждал или указывал на 
возможность такого вреда.  
4.3. Сайт или его Сервисы могут быть в то или иное 
время частично или полностью недоступны по 
причине проведения профилактических или иных 
работ или по любым другим причинам 
технического характера. Администрация имеет 
право проводить необходимые профилактические 
или иные работы в то или иное время по личному 
усмотрению с предварительным уведомлением 
пользователей или без такового.  
4.4. Пользователь, считающий, что его права и 
интересы нарушены из-за действий 
Администрации или третьих лиц в связи с 
размещением на Сайте Материалов, направляет 
претензию по адресу электронной почты 



әрекеттері салдарынан өзінің құқықтары мен 
мүдделері бұзылды деп санайтын Пайдаланушы 
support@agulife.kz электронды пошта 
мекенжайына талап-тілегін жолдайды.   
 
5. Интеллектуалды меншік    
5.1. Әкімшілік өзінің «Agulife» жобасы аясында 
жасалған дизайн, мәтін, графиктік бейне, 
иллюстрация, бейне, скрипт, ЭЕМ 
бағдарламалары және интеллектуалды 
қызметтің өзге де нәтижелеріне қатысты 
мүліктік құқығының бар екеніне кепілдік береді.   
5.2. Сайтта, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңнамасында 
белгіленген жағдайлардан басқа 
интеллектуалды қызметтің ешқандай нәтижесі 
көшіріле, өңделе, таратыла, қолданыла, 
көпшілікке хабарлана алмайды немесе құқық 
иеленушісі кез келген тұлғаның интеллектуалды 
қызмет нәтижесін еркін пайдалануына анық 
келісім берген жағдайдан басқа жағдайда 
құқық иеленушінің алдын ала рұқсатынсыз тұтас 
немесе жеке басқаша тәсілмен пайдаланыла 
алмайды.  
5.3. Пайдаланушының жеке коммерциялық 
емес тұрғыдан пайдалануына рұқсат етілген 
материалдарды пайдалануға авторлық 
(копирайт) белгілердің бәрін немесе авторлық 
туралы басқа да хабарламаларды, автордың 
есімін өзгермеген қалпында сақтаған, 
туындыны өзгермеген қалпында сақтаған 
жағдайда ғана жол беріледі (авторы және 
алынған дереккөзі міндетті түрде көрсетілген 
цитаталанған мақсат көлемінде цитаталаудан 
басқа).   
5.4. Осы Ережеде рұқсат етілгеннен басқа 
Сайтты немесе Материалдарды кез келген 
пайдалануға немесе құқық иеленушінің алдын 
ала жазбаша рұқсатынсыз автордың (құқық 
иеленушінің) осылайша пайдалануға анық 
келісім беруіне тыйым салынады.        
5.5. Мүліктік құқықты беру тікелей 
көрсетілмесе, бұл Ереже және Сайтта 
көрсетілген ешқандай қағида Пайдаланушыға 
Әкімшіліктің (оның ішінде Сайтта көрсетілген 
тауар белгілері, бірақ мұнымен шектелмейді) 
немесе үшінші тұлғалардың интеллектуалды 
қызметінің кез келген нәтижесіне ешқандай 
құқық бермейді және мүліктік құқықтардың 
бәрі және пайдаланудан түскен пайда 
Әкімшілікте және/немесе тиісті үшінші тұлғада 
қалады.   
 
6. Айрықша құқықтардың бұзылғаны үшін 

support@agulife.kz.  
 
5. Интеллектуальная собственность  
5.1. Администрация гарантирует, что обладает 
имущественными правами в отношении 
элементов дизайна, текстов, графических 
изображений, иллюстраций, видео, скриптов, 
программ для ЭВМ и иных результатов 
интеллектуальной деятельности, созданных 
Администрацией в рамках проекта «Agulife». 
5.2. Кроме случаев, установленных Сайтом, а также 
действующим законодательством Pеспублики 
Kазахстан, никакой результат интеллектуальной 
деятельности не может быть воспроизведен, 
переработан, распространен, доведен до 
всеобщего сведения или иным способом 
использован целиком или по частям без 
предварительного разрешения правообладателя, 
кроме случаев, когда правообладатель явным 
образом выразил свое согласие на свободное 
использование результата интеллектуальной 
деятельности любым лицом.  
5.3. Использование Материалов, к которым 
Пользователь получил доступ исключительно для 
личного некоммерческого использования, 
допускается при условии сохранения всех знаков 
авторства (копирайтов) или других сообщений об 
авторстве, сохранения имени автора в 
неизменном виде, сохранении произведения в 
неизменном виде, за исключением цитирования, в 
объеме, оправданном целью цитирования с 
обязательным указанием автора и источника 
заимствования.  
5.4. Любое использование Сайта или Материалов, 
кроме разрешенного настоящими Правилами или 
в случае явно выраженного согласия автора 
(правообладателя) на такое использование, без 
предварительного письменного разрешения 
правообладателя, категорически запрещено.  
5.5. Настоящие Правила и никакие положения, 
указанные на Сайте, не предоставляют 
Пользователю никаких прав на любые результаты 
интеллектуальной деятельности Администрации 
(включая, но, не ограничиваясь, товарные знаки, 
указанные на Сайте) или третьих лиц, если 
передача имущественных прав прямо не указана, 
и все имущественные права и прибыль от 
использования остаются исключительно у 
Администрации и/или соответствующего третьего 
лица.  
 
6. Ответственность за нарушение 
исключительных прав  
6.1. В случае поступления от соответствующего 



жауапкершілікте болу   
6.1.  Тиісті құқық иеленушіден оның заңмен 
қорғалған құқықтарының бұзылғаны туралы 
мотивацияланған наразылық келіп түскен 
жағдайда Сайт иегері Материалды жоюға 
немесе Пайдаланушыға хабарламай және 
себебін түсіндірмей, оны пайдаланушылар үшін 
бұғаттап тастауға құқылы.    
 
7. Басқа жағдайлар  
7.1. Cookies, IP-мекенжай және лог-файлдар.  
7.1.1. Әкімшілік және оның Серіктестері 
Пайдаланушының компьютері,  лог-файлдары, 
оның ішінде IP мекенжай, операциялық жүйе 
түрі, браузер және пошта клиенті, трафик 
мәліметтері, Сайтқа кіру күні мен уақыты, толық 
ақпарат, пайдаланушының белсенділігі, кіруі 
туралы ақпарат, теңшеулері, жүйелі 
хабарламалары туралы ақпаратты жинауы және 
өңдеуі мүмкін. Пайдаланушының Интернет 
желісіндегі іс-әрекеттері туралы статистикалық 
мәліметтері жүйелік әкімшілеу, Сайт және оның 
сервистерінің тиісті түрде жұмыс істеуін 
қамтамасыз ету мақсаттары үшін, қауіпсіздік 
және қорғанысты күшейту, жүйелік бүтіндікті 
қамтамасыз ету (хакерлік шабуылдардың, 
рұқсатсыз кірудің және т.б. алдын алу) 
мақсаттары үшін жиналады және сақталады.    
7.1.2. Әкімшілік және оның Серіктестері Сервер 
арқылы Пайдаланушының жергілікті 
жабдығына Куки-файлдарды жариялай алады 
және сақтай алады.   
7.1.3. Әкімшілік және оның Серіктестері 
Пайдаланушының жабдығына мынадай 
қызметтерді шектеусіз орындайтын Куки-
файлдарды жариялауға құқылы:   
• Кіріп-шығу куки-файлдары – Пайдаланушының 
Сайтқа мәліметтерді енгізуі кезінде 
жарияланады және Пайдаланушының Сайтқа 
авторласқан кезде кіріп-шығуын анықтауға 
және бақылауға көмектеседі. Мұндай куки-
файлдарсыз Сайт және оның сервистері 
нашарлауы мүмкін.   
• Сервердің жұмыс жүктемесін тарататын және 
Сайт пен оның сервистерін жүктеу уақытын 
жетілдіретін куки-файлдар. Мұндай Куки-
файлдарсыз Сайттың қызметі жойылуы мүмкін.   
• Сайтқа қайта кірген кезде Пайдаланушының 
интерфейс теңшеулерін сақтауға мүмкіндік 
беретін куки-файлдар.   
• Әлеуметтік желілерде Пайдаланушының 
мәліметтерімен синхрондалу үшін 
жарияланатын және пайдаланылатын куки-
файлдар.   

правообладателя мотивированной претензии на 
нарушение его охраняемых законом прав, 
Владелец сайта вправе удалить Материал либо 
заблокировать доступ к нему пользователей без 
уведомления Пользователя и без объяснения 
причин.  
 
7. Прочие условия  
7.1. Cookies, IP-адреса и лог-файлы.  
7.1.1. Администрация и ее Партнеры могут 
собирать и обрабатывать информацию о 
компьютере Пользователя, лог-файлы, включая IP 
адреса, тип операционной системы, браузера и 
почтового клиента, данные трафика, дату и время, 
детали визитов на Сайт, пользовательскую 
активность, информацию о доступах, настройках, 
системных уведомлениях. Это статистические 
данные о действиях Пользователей в сети 
Интернет собираются и хранятся для целей 
системной администрации, обеспечения 
надлежащего функционирования Сайта и его 
сервисов, для целей безопасности и усиления 
защиты, обеспечения системной целостности 
(предотвращений хакерских атак, 
несанкционированных доступов и т. д.).  
7.1.2. Администрация и ее Партнеры посредством 
Сервера может размещать и хранить на локальном 
оборудовании Пользователя Куки-файлы. 
7.1.3. Администрация и ее Партнеры вправе 
размещать на оборудовании Пользователя Куки-
файлы, выполняющие без ограничения 
следующие функции:  
• Куки-файлы посещения – размещаются при 
вводе на Сайте данных Пользователем и помогают 
распознавать и отслеживать визиты Пользователя 
при авторизации на Сайте. Без таких Куки-файлов 
может ухудшиться функциональность Сайта и его 
сервисов.  
• Куки-файлы, распределяющие рабочую нагрузку 
сервера и оптимизирующие время загрузки Сайта 
и его сервисов. Без таких Куки-файлов может быть 
утрачена функциональность Сайта.  
• Куки-файлы, позволяющие сохранить настройки 
интерфейса Пользователя при повторном входе на 
Сайт. 
•  Куки-файлы, размещаемые и используемые для 
синхронизации с данными Пользователя в 
социальных сетях.  
• Куки-файлы аналитики – Куки-файлы, 
предназначенные для сбора анонимной 
информации относительно того, как Пользователь 
использует: Сайт; его географический адрес точки 
подключения к сети «Интернет»;  
• Куки рекламы – размещаются на оборудовании 



• Талдаушы куки-файлдар – Пайдаланушының 
Сайтты қалай пайдаланатынына; оның 
«Интернет» желісіне қосылған жерінің 
географиялық мекенжайына қатысты жасырын 
ақпарат жинауға арналған куки-файлдар;   
• Куки жарнамалар – жарнама материалдарын 
көрген кезде Пайдаланушының жабдығына 
жарияланады, жарнама науқандарының 
тиімділігін арттырады.   
7.1.4. Сондай-ақ Әкімшілік және Серіктестер 
Пайдаланушының қалауы туралы ақпаратты 
сақтау және талдау, Әкімшілік және Серіктестері 
ұсынатын қызметтердің сапасын жақсарту 
мақсаттарында белгілі бір үшінші тұлғаларға 
Пайдаланушының жабдығына олардың жеке 
Куки-файл веб-талдаушыларын және жарнама 
жариялауға және пайдалануға мүмкіндік бере 
алады. Мұндай жағдайда құпиялылық туралы 
қағида және үшінші тұлғалардың Кукиі 
пайдаланылады.   
7.1.5. Пайдаланушы Сайтты және оның 
қызметтерін пайдалана отырып, 
Пайдаланушының сол сайттағы Куки-файлдарға 
қатысты саясатын ұстануы тиіс екендігін түсінеді 
және Пайдаланушы Әкімшілік пен 
Серіктестерінің Куки-файлдарды осылайша 
пайдалануына жауапты емес екендігімен 
келіседі.   
7.1.6. Әкімшілік жарияланатын Куки-
файлдардың Пайдаланушы үшін қауіпсіз 
екеніне және Сайт пен оның сервистерінің 
қалыпты қызмет етуіне, Әкімшілік пен 
Серіктестердің Пайдаланушыларға қызметтер 
мен ақпаратты беруіне қажет екеніне кепілдік 
береді.    
7.1.7. Сайтқа кіру бойынша нақты іс-әрекеттерді 
іске асыру, оның сервистерін пайдалану 
және/немесе Сайтқа тіркелу рәсімінен өту 
кезінде Пайдаланушы Әкімшіліктің осы Ереже 
бөлігінде қарастырылған Куки-файлдарды 
жариялауына, сақтауы мен пайдалануына 
тікелей және анық келісім береді. Мұндай 
келісім бере отырып, Пайдаланушы Әкімшілік 
пен оның Серіктестеріне Пайдаланушыларды, 
олардың қалауларын жақсы түсінуіне, 
Пайдаланушылардың мүдделерін ескере 
отырып, үнемі қызмет көрсету сапасын дамыту 
және жақсартуға мүмкіндік береді.   
7.1.8. Куки-файлдарды сақтау мерзімі бір 
жылдан аспайды. Үшінші тұлғалардың Куки-
файлдарды сақтау мерзімін сол үшінші тарап 
анықтайды.   
7.1.9. Пайдаланушы Куки-файлдарды 
қабылдаудан бас тартуға немесе өз браузерінің 

Пользователя при просмотре рекламных 
материалов, повышают эффективность рекламных 
кампаний.  
7.1.4. Администрация и Партнеры также могут 
позволить определённым третьим лицам 
размещать и использовать их собственные Куки-
файлы веб-аналитики и рекламы на оборудовании 
Пользователя, в целях хранения и анализа 
информации о предпочтениях Пользователей и 
улучшения качества сервисов, предоставляемых 
Администрацией и Партнерами. В таком случае 
будут применяться положения о 
конфиденциальности и Куки третьих лиц.  
7.1.5. Пользователь понимает, что, используя Сайт 
и его сервисы, Пользователь должен 
придерживаться политики данного сайта 
относительно Куки-файлов, и Пользователь 
соглашается, что Администрация и Партнеры не 
ответственна за подобное использование Куки-
файлов. 
7.1.6. Администрация гарантирует, что 
размещаемые Куки-файлы являются безопасными 
для Пользователя и необходимы для нормального 
функционирования Сайта и его сервисов и для 
предоставления Администрацией и Партнерами 
услуг и информации Пользователям.  
7.1.7. Осуществляя фактические действия по входу 
на Сайт и использование его сервисами и/или 
проходя процедуру регистрации на Сайте, 
Пользователь выражает свое прямое и 
определённое согласие на размещение, хранение 
и использование Администрацией Куки-файлов, 
предусмотренных настоящим разделом Правил. 
Предоставляя данное согласие, Пользователь дает 
возможность Администрации и ее Партнерам 
лучше понять Пользователей, их предпочтения, и 
все время развивать и улучшать качество 
обслуживания с учетом интересов Пользователей.  
7.1.8. Сроки хранения Куки-файлов составляют не 
более одного года. Сроки хранения Куки-файлов 
третьей стороны определяются такой третьей 
стороной. 
7.1.9.  Пользователь вправе отказаться принимать 
Куки-файлы или удалить на своем оборудовании 
уже размещённые Куки-файлы, изменив 
настройки своего браузера. Это может негативно 
сказаться на качестве работы Сайта и к 
невозможности для Пользователя получить доступ 
к Сайту или к некоторым его сервисам.  
7.1.10. Пользователь настоящим соглашается, что 
Администрация не несет никакой ответственности 
за потерю или повреждение информации 
Пользователя в случае, если Пользователь 
отказывается принимать Куки-файлы. 



теңшеуін өзгертіп, бұрын жарияланған Куки-
файлдарды өзінің жабдығынан жоюға құқылы. 
Бұл Сайттың жұмыс істеу сапасына және 
Пайдаланушының Сайтқа немесе оның кейбір 
сервистеріне кіруіне кері әсерін тигізуі мүмкін.    
7.1.10. Пайдаланушы Куки-файлдарды 
қабылдаудан бас тартқан жағдайда 
Пайдаланушы Әкімшіліктің оның ақпаратының 
жоғалғаны немесе бүлінгені үшін ешқандай 
жауапкершілікте болмайтынымен келіседі.   
7.2.  Сайт сервисті «сол қалпында» ұсынады. Бұл 
Сайттың:  
— Сервис жұмысында ақаудың болмауына 
кепілдік берілмейтінін;   
— оның үздіксіз жұмыс істейтініне, оның 
Пайдаланушының және өзге тұлғалардың 
бағдарламалық қамтамасыз етілімдермен және 
техникалық құралдармен үйлесу-
үйлеспеушілігіне жауапты емес екенін;  
— Материалдардың жоғалғаны үшін немесе 
Сервисті пайдалануға байланысты немесе оған 
байланыссыз туындаған кез келген залал үшін 
жауапты емес екенін;  
— тіпті, жанжал немесе айыпталу тудырса да, 
Сервисті пайдаланған кезде орын алуы мүмкін 
немесе іске асырылатын бейнені, сурет, бейне 
және Пайдаланушының басқа да 
Материалдарының кез келген бұрмалануына, 
өзгеруіне, оптикалық иллюзиялануына 
байланысты жауапты емес екенін;  
— телекоммуникациялық және энергетикалық 
желілердегі ақаулық, зиянды 
бағдарламалардың әсері, сондай-ақ үшінші 
тұлғалардың рұқсатсыз кіруге бағытталған 
алақол іс-әрекеттері және/немесе Әкімшіліктің 
бағдарламалық және/немесе аппараттық 
кешенінің істен шығуы салдарынан өз 
міндеттемелерінің орындалмағанына немесе 
тиісті түрде орындалмағанына жауапты емес 
екенін білдіреді.  
7.3. Сайтты және/немесе Сервисті 
пайдалдануға/пайдаланудың мүмкін еместігіне 
байланысты талап-тілектердің бәрі 
support@agulife.kz электронды поштасына 
жолдануы керек.  
7.4. Осы Ереже қағидаларының бір бөлігі 
жарамсыз деп танылған жағдайда Ереженің 
қалған бөліктері өз күшінде қалады. Кез келген 
тараптың қандай да бір қағидадан немесе осы 
Ереженің шарттарынан бас тартуы немесе 
оларды кез келген түрде бұзу Ереже 
қағидаларының әрекетін жоймайды.   
7.5. Сайтқа жарияланған ақпаратты 
Пайдаланушы дәрігердің және/немесе 

7.2. Сервис предоставляется Сайтом «как есть». 
Это означает, что Сайт:  
— не гарантирует отсутствие ошибок в работе 
Сервиса;  
— не несет ответственность за его бесперебойную 
работу, его совместимость с программным 
обеспечением и техническими средствами 
Пользователя и иных лиц;  
— не несет ответственность за потерю Материалов 
или за причинение любых убытков, которые 
возникли или могут возникнуть в связи с или при 
пользовании Сервисом;  
— не несет ответственность, связанную с любым 
искажением, изменением, оптической иллюзией 
изображений, фото- видео- и иных Материалов 
Пользователя, которые могут произойти или 
производятся при пользовании Сервиса, даже если 
это вызовет скандал или осуждение;  
— не несет ответственность за неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение своих обязательств 
вследствие сбоев в телекоммуникационных и 
энергетических сетях, действий вредоносных 
программ, а также недобросовестных действий 
третьих лиц, направленных на 
несанкционированный доступ и/или выведение из 
строя программного и/или аппаратного комплекса 
Администрации.  
7.3. Все претензии, связанные с 
использованием/невозможностью использования 
Сайта и/или Сервисов, должны направляться по 
электронной почте: support@agulife.kz  
7.4. В случае признания недействительными части 
положений настоящих Правил, остальные части 
Правил будут оставаться в силе. Отказ любой из 
сторон от какого-либо положения или условия 
настоящих Правил, или любое их нарушение не 
отменяет действие положений Правил.  
7.5. Информация, размещенная на Сайте, не 
должна рассматриваться Пользователем как 
рекомендации врачей и/или специалистов в 
области здравоохранения.  
7.6.   
7.7. К настоящему Соглашению и отношениям 
между Администрацией и Пользователем, 
возникающим в связи с использованием Сайта, 
применяется законодательство PK. Каждая сторона 
неоспоримо соглашается с тем, что 
соответствующие суды PK имеют исключительную 
юрисдикцию в отношении любых претензий, 
споров или разногласий, касающихся Соглашения, 
Правил и использования Сайта.  



денсаулық сақтау саласындағы мамандардың 
ұсынымы ретінде қарастырмауы тиіс.   
7.6. Осы Келісімге және Сайтты пайдалануға 
байланысты орын алатын Әкімшілік пен 
Пайдаланушы арасындағы қарым-қатынастарға 
ҚР заңнамасы қолданылады. Әр тарап ҚР тиісті 
соттары Келісімге, Ережеге және Сайтты 
пайдалануға қатысты кез келген наразылыққа, 
дауларға немесе қарама-қайшылықтарға 
қатысты айрықша құқығының бар екендігімен 
сөзсіз келіседі.   

 


