Правила розміщення оголошень, пропозицій, реклами на веб-сайті
Transtop.com.ua
Всі користувачі веб–сайту Transtop.com.ua (Сайт) разміщують інформацію
(оголошення, пропозиції, рекламу) тільки у повній відповідності до вимог чинного
законодавства України, а також згідно умов договору публічної оферти про
надання послуг Transtop.com.ua
Користувач гарантує, що товари та послуги, розміщені на Сайті, реалізуються на
законних підставах та не порушують законодавства України і прав третіх осіб.
Оголошення, пропозиція, реклама буде негайно видалена адміністрацією Сайту
якщо міститиме:
- заборонену, нецензурну, незаконну, неетичну, некоректну, неправдиву
інформацію у фото, описі та назві
- посилання на сторонні веб-ресурси, адреси, крім ресурсів оплати та доставки або
корпоративних сайтів компаній-власників оголошень
- додаткові кнопки дій, закликів, зображень для переходу на інші веб-ресурси
- безглузді та недоречні до тематики Сайту набори слів, речень, символів
- повтори, дублювання, копіювання, спам, розсилки
- заборонені товари, послуги, діяльність
- інформацію, що перешкоджатиме функціонуванню Сайту
- приватну, конфіденційну, або інформацію, яка порушує таємницю, наклеп
- бази даних
- інформацію про лікарські засоби, препарати, психотропні речовини, акцизні,
несертифіковані або заборонені товари
- інформацію еротичного, порнографічного, сексуального характеру
- інформацію політичного характеру, пропаганди, підбурення, насильства
- будь-яку іншу інформацію, що заборонена згідно чинного законодавства України
У разі розміщення інформації про товари та послуги з порушенням вищевказаних
вимог Сайту або умов договору публічної оферти про надання послуг
Transtop.com.ua і чинного законодавства України, оголошення буде негайно
видалено без попередження Користувача.

Повторне порушення правил призведе до заблокування особистого кабінету
Користувача з відмовою в наданні послуг по розміщенню інформації, оголошень,
реклами на Сайті.

Вимоги до оформлення контенту (змісту) оголошення, пропозиції, реклами на
веб-сайті Transtop.com.ua
Оголошення товару (послуги) повинне містити в собі:
- марку, модель транспорту, обладнання, запчастини або назву послуги і
відноситись до категорії, типу згідно класифікації Сайту
- характеристики у атрибутах і опис реального стану чи параметрів товару (послуги)
- до 12 (дванадцяти) фото, що відповідають рекламованому товару чи послузі без
додаткових відміток, символів, написів, тощо у форматах JPEG, PNG розміром не
менше 600x400 та обсягом до 5 Мегабайт кожне фото
- вартість товару (послуги)
- контактні дані телефону чи електронної пошти власника товару чи рекламодавця

