
Заява про приєднання до Договору  

Про надання спортивно-оздоровчих послуг  

м. Одеса 

Фізична особа – громадянин (ка) України __________________________________________________________ (далі за текстом – «Клієнт»), який(а) діє на підставі особистого волевиявлення, відповідно 
до вимог ст.. 634 Цивільного кодексу України, підписала дану Заяву про приєднання до Договору про надання спортивно-оздоровчих послуг (далі за текстом – Договір), шляхом приєднання до всіх його умов в 
цілому та стверджує, що має намір отримувати Послуги, які передбачені Договором. Клієнт підписавши дану Заяву та оплативши Послуги, вважається таким, що уклав Договір про надання спортивно-оздоровчих 
послуг (в редакції від 01.03.2021р.), розміщений у відділі продажу «Ark SPA Palace» та/або на веб сайті. 

1.Клієнт не може запропонувати свої умови до Договору та змінювати їх відповідно до ст.. 634 Цивільного кодексу України. У випадку незгоди зі змістом та формою Договору та не підписавши цієї Заяви, 
Клієнт вважається таким, що відмовився від укладання Договору. 

2.Відомості про Клубну карту (Абонемент), яку згідно п.4.1. Договору обрав Клієнт: 

2.1.Загальна вартість Клубної карти сплачується Клієнтом в дату укладання Договору (дату підписання цієї Заяви) шляхом перерахування коштів на поточний рахунок або сплати коштів готівкою до каси. 

3.З моменту підписання даної Заяви Виконавець та Клієнт набувають прав та обов’язків, що визначені Договором, та несуть персональну відповідальність за його невиконання та/або неналежне 
невиконання відповідно до умов Договору, інших внутрішніх (локальних) документів Виконавця та вимог чинного законодавства України. 

4.Клієнт, який діє на законних підставах, маючи на меті сплатити та отримати Послуги, що передбачені Договором, стверджує, що: 

4.1.Клієнт ознайомлений з умовами Договору про надання спортивно-оздоровчих послуг, Правилами Клубу «Ark SPA Palace» та іншими внутрішніми (локальними) документами (при наявності) та 
засвідчує повне та безумовне розуміння їх змісту, значення термінів і понять, а також з інформацією, що була надана менеджером відділу продажу «Ark SPA Palace». 

4.2.Клієнт виявляє вільне волевиявлення укласти Договір про надання спортивно-оздоровчих послуг (в редакції від 01.03.2021р.), відповідно до всіх його умов і засвідчує, що укладання цього Договору 
спрямоване на встановлення правовідносин, що з нього слідують. 

5.Клієнт усвідомлює, що відповідно до ст.. 634 Цивільного кодексу України, приєднання до Договору про надання спортивно-оздоровчих послуг відбувається шляхом підписання цієї Заяви та здійснення 
оплати Послуг, в порядку, передбаченому цією Заявою, що вважається Акцептом зі сторони Клієнта щодо прийняття пропозиції Виконавця з придбання Послуг обумовлених Договором. 

2.Дана Заява заповнюється у 2 (двох) оригінальних примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу. Якщо у Виконавця немає виправлень чи зауважень до чіткості заповнення та 
повноти інформації, наданої Клієнтом, - Заява приймається Виконавцем для подальшого надання Послуг, передбачених Договором. Один примірник Заяви залишається у Виконавця, другий – зберігається у 
Клієнта. 

3.Підписаний уповноваженню особою Виконавця електронний договір (сканований) примірник, розміщений у відділі продажу «Ark SPA Palace» та/або на веб сайті, є оригінальним примірником, має 
повну юридичну силу та не може бути заперечений Виконавцем чи Клієнтом або визнаний недійсним лише через те, що він має електронну форму (скановану). 

4.Клієнт підтверджує, що відомості наведені нижче є вірними: 

Тип 
Клубної карти 
(Абонемента) 

Номер 
Клубної 
карти

Пакет Термін дії Клубної 
карти 

(Абонемента) 

Персональний менеджер Інформація про особу, яка може користуватися даною 
Клубною картою (абонементом) 

підпис



Підпис особи свідчить про згоду Клієнта на здійснення обробки його персональних даних, які надаються Виконавцю у відповідності до умов Договору та чинного законодавства України. 

До цієї Заяви Клієнт долучив копію паспорта та коду. 

__________________________/_____________________          «_____» ____________________ року.

Прізвище, ім’я, по батькові

Адреса місця проживання (реєстрації)

Паспорт (серія, номер, ким виданий)

Контактний телефон

Адреса електронної пошти

Додаткова інформація


