ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ
Фізична особа-підприємець Рева Наталія Іванівна, надалі іменований «Виконавець», та особа,
яка приєдналась до зазначеного Договору, шляхом підписання Заяви про приєднання, що є
Додатком № 1 (надалі - Заява) до даного Договору надалі іменований «Клієнт», спільно
іменовані як «Сторони», а кожна окремо як «Сторона», уклали цей Договір приєднання про
надання послуг (надалі - Договір) про наступне:
1. Загальні положення
1.1. Даний Договір є договором-приєднання відповідно до ст. 634 ЦК України, порядок
прийняття пропозиції якого регламентується ст. 642 ЦК України.
1.2. Цей Договір укладається прийняттям повної й безумовної згоди (акцепту) Клієнтом на
укладення Договору в повному обсязі шляхом підписанням Заяви, без підпису письмового
примірника Договору Сторонами.
1.3. Клієнт підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в
повному обсязі шляхом акцептування.
1.4. Акцептом цього Договору є факт підписання Клієнтом Заяви до цього Договору.
1.5. Укладаючи цей Договір Клієнт автоматично погоджується з повним та безумовним
прийняттям положень цього Договору та всіх додатків, які є невід’ємними частинами
Договору.
1.6. Якщо Клієнт не погоджується з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір.
2. Предмет Договору
2.1. Клієнт доручає, а Виконавець зобов'язується надати необхідні послуги, які Клієнт
добровільно приймає та зобов’язується їх оплатити в порядку і на умовах, передбачених цим
Договором.
2.2. Виконавець може надавати послуги особисто, а, також, залучати до надання послуг третіх
осіб без додаткової згоди Клієнта. При цьому Виконавець залишається відповідальним перед
Клієнтом за надання послуг при залученні ним третіх осіб.
2.2.1. Виконавець може залучати для надання послуг третіх осіб протилежної по відношенню
до Клієнта статі. В такому випадку всі дії, які здійснює така третя особа при наданні послуг не
можуть кваліфікуватися як замах на статеву свободу та недоторканість Клієнта, та/або злочин
проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, передбачені Кримінальним кодексом
України.
2.3. Під послугами, передбаченими умовами цього Договору, маються на увазі послуги,
надання яких згідно чинного законодавства України не потребує від Виконавця чи третіх осіб
наявності медичної освіти будь-якого освітньо-кваліфікаційного рівня.
2.4. Виконавець надає такі послуги:
2.4.1. Депіляція цукром (шугарінг) – це вид депіляції, який здійснюється за допомогою
нанесення на шкіру цукрової пасти, яку після застигання знімають разом з волосинами.
2.4.2. Депіляція воском (ваксінг) – це вид депіляції, який здійснюється за допомогою
нанесення на шкіру воску, який після застигання знімають разом з волосинами.
2.4.3. Татуювання – процес нанесення перманентного (стійкого) малюнка на тіло, методом
місцевого травмування шкірного покриву із внесенням у підшкірну клітковину барвного
пігменту.
2.4.4. Знеболювання – нанесення на шкіру Клієнта спеціальних засобів, які знижують біль при
проведенні депіляції чи татуюванні.
2.4.5. Боді-дизайн – нанесення малюнку на шкіру Клієнта без травмування шкірного покриву
за допомогою спеціальних засобів.
2.4.6. Парафінотерапія – процедура, яка полягає у нагріванні парафіну та нанесення його на
руки чи ноги.

2.4.7. Електроепіляція – процедура, яка полягає у видаленні волосся за допомогою подачі
спеціальним пристроєм безпосередньо на корінь волосини невеликого імпульсу струму, який є
безпечним та не завдає шкоди здоров’ю людини.
2.5. Процедура надання послуг Виконавцем визначена Порядком надання послуг (Додатком
№2).
2.6. Косметичні засоби, які Виконавець використовує при наданні послуг повинні відповідати
всім технічним умовам державних санітарних норм.
3. Права і обов'язки Сторін
3.1. Клієнт має право:
3.1.1. Отримувати послуги в порядку і на умовах, передбачених цим Договором та чинним
законодавством України.
3.1.2. У будь-який момент відмовитися від продовження процедур за умови повної
передоплати перед наданням послуги.
3.1.3. На отримання інформації щодо процесу проведення відповідної послуги та її вартість.
3.1.4. На ознайомлення з документами (сертифікатами, дозволами, експертними висновками
тощо) щодо відповідності косметичних засобів, які використовуються Виконавцем під час
надання послуг технічним умовам державних санітарних норм.
3.2. Клієнт зобов'язується:
3.2.1. До початку надання послуг повідомити Виконавця про всі відомості щодо стану свого
здоров'я, які впливають або можуть вплинути на стан здоров’я Клієнта під час та після
проведення відповідної послуги, а саме, протипоказання до послуг, протипоказання до будьяких косметичних засобів, будь-які алергічні реакції тощо.
3.2.2. Виконувати вимоги та вказівки Виконавця до, під час та після надання послуг.
3.2.3. У разі будь-яких змін в стані здоров'я негайно повідомляти про це Виконавця.
3.2.4. Оплатити вартість наданих послуг.
3.3. Виконавець має право:
3.3.1. Визначати процедуру проведення відповідних послуг.
3.3.2. При необхідності залучати для надання послуг третіх осіб без додаткової згоди Клієнта.
3.3.3. Запитувати та отримувати від Клієнта необхідну інформацію про стан його здоров'я, а
також іншу інформацію необхідну для надання відповідної послуги.
3.3.4. Має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір у разі порушення
Клієнтом своїх зобов’язань.
3.3.5. Отримати оплату за надані послуги.
3.3.6.
За
згодою
Клієнта
фотографувати
результату
надання
послуг
та
використовувати/поширювати такі зображення в мережі інтернет, зокрема в соціальних
мережах.
3.4. Виконавець зобов'язаний:
3.4.1. Надавати Клієнту послуги в порядку та на умовах, визначених цим Договором та
чинним законодавством України.
3.4.2. Інформувати Клієнта про всі обставини, що впливають на суть та обсяг надання послуг.
3.4.3. На вимогу Клієнта надати для ознайомлення документи щодо відповідності
косметичних засобів, які використовуються Виконавцем під час надання послуг технічним
умовам державних санітарних норм.
4. Вартість послуг та порядок розрахунків
4.1. Клієнт оплачує послуги згідно з вартістю, яка узгоджена Сторонами шляхом повної
передоплати перед наданням послуги.
4.2. Оплата наданих послуг здійснюється Клієнтом за домовленістю Сторін.
4.3. Вартість послуг може бути збільшена за погодженням із Клієнтом у разі надання
Клієнту додаткових послуг, в тому числі і на прохання Клієнта.

5. Відповідальність Сторін
5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього
договору згідно чинного законодавства України.
5.2. Виконавець не несе будь-якої відповідальності:
5.2.1. За невиконання Клієнтом умов цього Договору.
5.2.2. За шкоду завдану здоров’ю Клієнта під час або після надання Виконавцем послуг, якщо
Клієнтом порушено умови п. 3.2.1., 3.2.2. Договору і відповідна інформація не була внесена
Клієнтом до Заяви.
5.2.3. У разі недосягнення необхідного ефекту під час споживання Клієнтом наданих
Виконавцем послуг, передбаченого умовами цього Договору як кінцевого результату надання
послуг в силу непередбаченої реакції організму Клієнта на сприйняття відповідних послуг.
5.2.4. Якщо за ініціативою Клієнта з будь-яких причин було припинено надання послуги.
5.3. У разі неналежного виконання Виконавцем умов цього Договору щодо якості наданої
послуги, Клієнт повинен протягом двох календарних днів з моменту надання послуги
надіслати Виконавцю письмову претензію рекомендованим листом, зазначивши недоліки
наданої послуги.
5.3.1. Якщо Клієнт протягом строку, передбаченого п. 5.3. цього Договору не надіслав
Виконавцю письмову претензію рекомендованим листом, то вважається, що Виконавець
належним чином виконав умови цього Договору, якісно надав послугу і подальші претензії
Клієнта у будь-якій формі вважаються такими, що не надійшли Виконавцю.
5.3.2. Виконавець розглядає письмову претензію Клієнта і за результатом розгляду такої
письмової претензії надсилає вмотивовану відповідь рекомендованим листом Клієнту
протягом десяти календарних днів з моменту отримання письмової претензії.
5.3.3. У результаті розгляду письмової претензії Виконавець:
5.3.3.1. Відмовляє у її задоволенні, якщо така претензія не є вмотивованою, а саме:
Виконавцем належним чином виконані умови, передбачені цим Договором та/або Клієнтом
порушено умови п. 3.2.1., 3.2.2. Договору.
5.3.3.2. Якщо вважає претензії вмотивованими, то задовольняє вимоги шляхом безоплатного
усунення недоліків наданої послуги.
5.3.3.3. Якщо вважає претензії вмотивованими, то задовольняє вимоги шляхом безоплатного
повторного надання аналогічної послуги.
5.3.3. Дії, передбачені п. 5.3.3.2. та п. 5.3.3.3 Виконавець здійснює тільки, якщо недоліки при
наданні послуги допущені з вини Виконавця.
5.3.4. У такому разі Виконавець у своїй вмотивованій відповіді пропонує Клієнту у задану
дату та час з’явитися для здійснення Виконавцем дій передбачених п. 5.3.3.2. або п. 5.3.3.3.
Договору.
5.3.5. Якщо протягом двох календарних днів з моменту отримання вмотивованої відповіді
Виконавця Клієнт не надіслав письмової відповіді щодо згоди про дату, час та здійснення дій
передбачених п. 5.3.3. Договору, то вважається, що Виконавець належним чином виконав
умови цього Договору, якісно надав послугу і Клієнт в подальшому не має права на
здійснення дій передбачених п. 5.3.3. Договору.
6. Строк дії та порядок розірвання Договору
6.1. Цей Договір вважається укладеним з моменту підписання Клієнтом Заяви.
6.2. Строк дії Договору закінчується в момент виконання Сторонами своїх зобов’язань за
умовами цього Договору.
6.3. Договір може бути односторонньо розірваний Виконавцем у разі порушення Клієнтом
своїх зобов’язань за умовами цього Договору.
6.4. Умови розірвання Договору Клієнтом регулюється чинним законодавством.
7. Конфіденційність
7.1. Виконавець зобов'язується не розголошувати будь-яку інформацію стосовно Клієнта, яка
стала відома Виконавцю під час надання відповідних послуг.

7.2. Розголошення будь-якої інформації стосовно Клієнта, яка стала відома Виконавцю під час
надання відповідних послуг допускається лише у випадках передбачених законодавством, а
також за згодою Клієнта чи його законного представника.
7.3. Інформація, яку Виконавець може використовувати/поширювати відповідно до п. 3.3.6. не
є конфіденційною і Клієнт не може пред’являти будь-які претензії щодо цього до Виконавця.
8. Форс-мажорні обставини
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання
зобов'язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних
обставин.
8.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що
виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи
уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси,
повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави,
внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов'язки чи
встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або
часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.
8.3. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором внаслідок форсмажорних обставин повинна не пізніше ніж протягом 3-х календарних днів з моменту їх
виникнення повідомити про це іншу Сторону.
8.4. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х місяців поспіль, то кожна із
Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в
такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих
збитків.
8.5. Доказом наявності та тривалості форс-мажорних обставин повинні бути документи,
видані відповідними уповноваженими органами.
9. Порядок внесення змін та доповнень до Договору
9.1. Відповідно до розділу 1 цього Договору внесення змін та доповнень до цього Договору
здійснюється Виконавцем в односторонньому порядку і оприлюднюються за адресою:
http://reva-shugaring.com.ua.
9.2. Зміни та доповнення внесені Виконавцем згідно із п. 9.1. цього Договору є обов’язковими
для обох Сторін.
10. Порядок вирішення спорів
10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх
шляхом взаємних переговорів та консультацій.
10.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому
порядку відповідно до законодавства України.
11. Додатки
11.1.
Невід’ємною
частиною
цього
Договору
є
нижченаведені
додатки:
Додаток №1 «Заява про приєднання», Додаток №2 «Порядок надання послуг», Додаток №3.
12. Реквізити Виконавця
ФОП Рева Наталія Іванівна,
зареєстрована за адресою:
39618, Полтавська область,
Кременчуцький район, село Соснівка,
вулиця Панфіловців, будинок 24,
номер засобу зв’язку: (097) 115-13-79.

