Публічний договір про надання послуг
Фізична особа-підприємець Довжанський Леонід Маркович (надалі –
Виконавець) та фізична особа, яка звернулася до Виконавця для надання послуг (надалі
– Замовник), в подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо Сторона, уклали
цей Публічний договір про надання послуг (далі – Договір) про нижченаведене:
1. Предмет договору
1.1. Виконавець в порядку та на умовах визначених цим Договором
зобов’язується надати Замовнику послуги, передбачені Переліком послуг (Додаток № 1
до цього Договору, що є його невід’ємною частиною), на підставі усного або письмового
звернення Замовника, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити надані послуги.
1.2. Місце надання послуг – приміщення Виконавця, розташоване за адресою м.
Миколаїв, проспект Центральний, 7.
2. Ціна договору та порядок здійснення оплати
2.1. Ціна цього Договору визначається, як сума наданих Виконавцем та
прийнятих Замовником послуг.
2.2. Вартість кожної послуги визначається на дату надання Замовнику такої
послуги згідно Переліку послуг, розміщеного у приміщенні Виконавця, розташованому
за адресою м. Миколаїв, проспект Центральний, 7.
2.3. Оплата наданих послуг здійснюється Пацієнтом в день надання послуги або
початку надання послуги одним із нижченаведених способів за вибором Замовника:
2.3.1. Шляхом здійснення Замовником оплати у готівковій формі в касу
Виконавця.
2.3.2. Шляхом здійснення Замовником платежу за допомогою платіжної картки із
використанням платіжного пристрою банку Виконавця.
2.3.3. Шляхом переказу грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.
2.3.4. Шляхом придбання подарункового сертифікату, який може бути
оплачений, одним із способі, зазначених в підпунктах 2.3.1-2.3.3. цього Договору. При
цьому, строк дії подарункового сертифікату становить 90 (дев’яносто) календарних днів
з дати здійснення оплати. У разі якщо, Замовник або третя особа, яка зазначена в
подарункову сертифікаті, не звернулися до Замовника за наданням послуг протягом 90
(дев’яносто) календарних днів з дати здійснення оплати, послуги вважаються належним
чином наданими Виконавцем та прийнятими Замовником.
3. Порядок надання послуг
3.1. Послуги надаються працівниками Виконавця.
3.2. Послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за телефоном.
Надання послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках, відсутності
попереднього запису на цей час інших Замовників. Дата та час надання кожної послуги
погоджується Виконавцем та Замовником в усній формі.
3.3. Дату та час надання кожної послуги може бути змінено з ініціативи
Замовника до настання терміну надання такої послуги.
4. Якість послуг
4.1. Якість наданих послуг повинна відповідати вимогам законодавства України.
5. Права та обов’язки Сторін
5.1. Права Замовника:

5.1.1. Отримати послуги належної якості.
5.2. Обов’язки Замовника:
5.2.1. Оплачувати вартість послуг в порядку та на умовах, визначених цим
Договором.
5.3. Права Виконавця:
5.3.1. В разі запізнення Замовника в односторонньому порядку змінити термін
надання послуг або відмінити надання таких послуг.
5.3.2. Відмовитись від надання послуг в разі порушення Замовником умов цього
Договору.
5.4. Обов’язки Виконавця:
5.4.1. Надавати Замовнику послуги належної якості в порядку та на умовах,
визначених цим Договором.
6. Обставини непереборної сили
6.1. Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне
виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної
сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія,
катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські
заворушення, зміна курсу іноземної валюти, страйк, терористичні дії або акти,
антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи, відсутність електричної
енергії, перебої в постачанні природного газу або питної води, поломка обладнання або
устаткування, тимчасова непрацездатність персоналу, тощо).
6.2. Замовник звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне
виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної
сили, які не існували під час укладення Договору та виникли поза волею Сторін (аварія,
катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські
заворушення, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі,
удари блискавки, вибухи).
6.3. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок
дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) календарних
днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону.
7. Порядок вирішення спорів
7.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються
вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
7.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у
судовому порядку відповідно до законодавства України.
8. Строк дії Договору та інші умови
8.1. Цей Договір є публічним Договором (публічною офертою) та містить всі
істотні умови надання послуг Виконавцем.
8.2. Замовник усно або письмово звернувшись за отриманням послуг до
Виконавця приймає (акцептує) всі умови цього Договору, а дата першого звернення за
згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору.
8.3. Цей Договір набирає чинності з дати укладення та діє безстроково.
8.4. Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Замовників.
8.5. Виконавець має права відмовитися від укладення цього Договору з певними
Замовниками на власний розсуд.
8.6. Зміни до цього Договору вносяться Виконавцем в односторонньому порядку
та оприлюднюються:

8.6.1. На офіційному веб-сайті Виконавця www.active-spa.com.ua.
8.6.2. На паперових носіях у приміщенні Виконавця за адресою м. Миколаїв,
проспект Центральний, 7.
8.7. В разі виявлення розбіжностей між умовами цього Договору оприлюдненими
на офіційному веб-сайті Виконавця та на паперових носіях, пріоритет має примірник на
паперових носіях.
8.8. Цей Договір може бути розірваний у порядку та в спосіб, встановленими
законодавством України.

