ЦЕЙ ДОДАТОК БУВ ЧИННИМ ДО 16.06.21

1. У рамках надання Послуги OLX Group надає можливість Користувачам скористатися платними
Послугами з просування, такими як:
a. Підняття - полягає в розміщенні Оголошення на початку списку оголошень у цій Категорії і
Населеному пункті, який зазначений у Полі «Місцезнаходження» в Оголошенні;
b. Топ-оголошення - полягає в почерговому показі Оголошення в розділі Веб-сайту, який присвячений
Топ-оголошенням, що розміщені на початку списку Оголошень у цій категорії, і у виділенні Оголошення
позначкою «ТОП» у списку Оголошень;
c. VIP-оголошення - полягає в почерговому показі Оголошення в розділі, який присвячений
VIP-оголошенням, що розміщені на головній сторінці Веб-сайту.
2. Послуги з просування також пропонуються в наборах наступних послуг: Легкий старт, Швидкий
продаж і Турбо продаж (Набори послуг із просування), що зазначені нижче:

Набір послуг із
просування

Послуги з просування, що пропонуються в рамках цього Набору
послуг із просування

Підняття

Топ-оголошен
ня

VIP-оголошен
ня

Легкий старт

-

3 дні

-

Швидкий продаж

3 (через 2, 4 і 6 днів*)

7 днів

-

Турбо продаж

9 (через 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 і
27 днів*)

30 днів

7 днів

* з початку дії Набору послуг із просування.
3. Послуга «Лого в списку оголошень на 30 днів» також доступна в категорії «Робота». Ця послуга
полягає в додаванні Роботодавцем графічного знака, що ідентифікує Роботодавця або його комерційну
діяльність (логотип), і відображення його в Оголошенні і в списку Оголошень протягом 30 днів.
4. Окремі Послуги з просування починають діяти після надходження платежу, який здійснив Користувач
за покупку цієї Послуги з просування на рахунок OLX Group, відповідно до пункту 6 нижче і діють таким
чином:
a. У разі Підняття - при купівлі одного Підняття Оголошення оновлюється один раз; при купівлі
7-денного Підняття Оголошення оновлюється автоматично один раз на день протягом 7 днів поспіль
(перше Підняття Оголошення відбувається в день надходження платежу) або до закінчення терміну

розміщення Оголошення, зазначеного в пункті 4.8 Правил. Підняття Оголошення відбувається в один і
той же час, що й перше Підняття Оголошення, плюс-мінус 2 години;
b. У разі Топ-оголошення - на вибір Користувача: протягом 3, 7 або 30 днів поспіль або до закінчення
розміщення Оголошення, що зазначене в пункті 4.7 Правил;
c. У разі VIP-оголошення - протягом 7 днів поспіль або до закінчення терміну розміщення Оголошення,
що зазначене в пункті 4.8 Правил.
5. Якщо Користувач вирішує придбати для Оголошення Послугу з просування, термін дії якої перевищує
той, що залишився на момент замовлення Послуги термін розміщення Оголошення, загальний термін
розміщення Оголошення не буде продовжений і становить 30 днів згідно з пунктом 4.8 Правил.
6. Тарифи за окремі Послуги з просування, Набір послуг із просування і Логотип Роботодавця залежать
від Населеного пункту і Категорії, в яких розміщується Оголошення, а також його терміну дії, а в разі
Набору послуг із просування - від обраного типу Набору, і будуть вказані в процесі публікації.
7. У разі дострокового припинення показу Оголошення з активною послугою Топ-оголошення,
VIP-оголошення, Набору послуг із просування і/або Логотипом Роботодавця у зв'язку з продажем
Позиції, видаленням Оголошення Користувачем до закінчення 30-денного періоду публікації
Оголошення, термін і період дії послуги або Набору не змінюються.
8. До питань, які не врегульовані цим Додатком, застосовуються положення Правил.

