ДОДАТКОВА УГОДА Б/Н
до Договору про надання спортивно-оздоровчих послуг
№ ______________ від «________» __________________ 20____ року
м. Вінниця

« ______ » ___________________ 2020 року

Замовник ____________________________________________________________________________________________________________
(ПІБ або назва підприємства, та посада і ПІБ уповноваженої особи, яка діє від імені підприємства)
(далі за текстом – «Клієнт»), – з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «СПОРТ-СТИЛЬ» (далі за текстом –
«Виконавець»), в особі громадянки України Чорної Катерини Іванівни, яка діє на підставі Довіреності № 6 від «25» травня 2020 року, - з
другої сторони, кожен з яких далі за текстом може називатися «Сторона» чи разом «Сторони», уклали цю Додаткову угоду Б/Н (далі за
текстом – «Угода») до Договору про надання спортивно оздоровчих послуг № ________________________ від
«____» ________________________ 20_____ року (далі за текстом – «Договір») про наступне:
1. Сторони у зв'язку з взаємною домовленістю дійшли згоди розірвати Договір.
2. Цією Угодою Сторони за взаємною згодою припиняють дію Договору з дати укладення цієї Угоди.
3. Виконавець повертає Клієнту грошові кошти, сплачені ним за вищезазначеним Договором, за невикористаний період дії
вищезазначеного Договору, а саме: _________________________грн. (_____________________________________________________).
4. Повернення суми грошових коштів, яка зазначена в п. 3 Угоди, здійснюється з використанням національної валюти України –
гривні,

в

безготівковій

формі,

шляхом

перерахування

грошових

коштів

на

р/р

Клієнта

(ПІБ)_________________________________________________________________________________________________________________,
ід. код (РНОКПП): ________________________________, банківська картка №: _________________________________________________
найменування банку: _________________________________, або номер рахунку (IBAN) р/р №: ___________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________,
найменування банку: ______________________________________________, МФО: ___________________, протягом 20 (двадцяти)
банківських днів з дати укладення цієї Угоди.
5. З моменту набрання чинності цієї Угоди зобов'язання Сторін, що виникли з Договору, припиняються і Сторони не вважають себе
пов'язаними будь-якими правами та обов'язками, що виникли за Договором, крім прав та обов’язків, передбачених цією Угодою.
5.1. П. 5. Угоди вступає в силу з моменту зарахування грошових коштів на рахунок Клієнта згідно п. 3. та п. 4. даної Угоди.
6. Даною Угодою Клієнт гарантує дотримання принципу конфіденційності цієї Угоди, а саме: зобов’язується не надавати цю Угоду
будь-яким третім особам та/або не розголошувати умови та зміст цієї Угоди шляхом розміщення відомостей у засобах масової
інформації, мережі Інтернет, в брошурах та рекламних носіях різних типів (від загальноприйнятих до новостворених), в місцях для
розміщення соціальних оголошень та місцях масового доступу, впродовж 3-х (трьох) років з моменту підписання цієї Угоди, крім
випадків, прямо передбачених чинним законодавством України.
6.1. П. 6. Угоди вступає в силу з моменту зарахування грошових коштів на рахунок Клієнта згідно п. 3. та п. 4. даної Угоди.
7. У разі виконання п. 3. та п. 4. Угоди, даною угодою Клієнт підтверджує відсутність матеріальних претензій та претензій щодо
відшкодування моральної шкоди до Виконавця та його представників, пов’язаних із укладанням, виконанням і достроковим
припиненням Договору.
7.1. П. 7. Угоди вступає в силу з моменту зарахування грошових коштів на рахунок Клієнта згідно п. 3. та п. 4. даної Угоди.
8. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цій Угоді реквізитів та зобов'язуються своєчасно у
письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення Сторони несуть ризик настання пов'язаних із цим
несприятливих наслідків.
9. Всі виправлення за текстом цієї Угоди мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному
окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками (за умови наявності печаток у Сторін, згідно
законодавства України).
10. Сторони погодили, що датою підписання цієї Угоди вважається дата її укладення, що зазначена в преамбулі.
11. Ця Угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін (у разі їх
наявності).
12. Ця Угода складена при повному розумінні Сторонами її умов та термінології українською мовою в 2 (двох) примірниках, що мають
рівну юридичну силу, - по 1 (одному) для кожної із Сторін.
13. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ЗАМОВНИК/КЛІЄНТ:
ВИКОНАВЕЦЬ
ТОВ «СПОРТ-СТИЛЬ»
Місцезнаходження: 01014, м. Київ, вул. Катерини Білокур, буд. 1, оф. 23
_______________________________________________
Дата та місце народження:
________________________________________________
Адреса реєстрації місця проживання:
________________________________________________

Адреса для листування: 03191, м. Київ, А/С: № 17
Код ЄДРПОУ: 37193710
п/р: UA333003460000026004014328901

________________________________________________
Адреса фактичного місця проживання:
___________________________________
Паспорт: серія ______ № _______________ виданий:
________________________________________________

в АТ «АЛЬФА-БАНК»
МФО 300346

________________________________________________

ІПН: 371937126557
Уповноважена особа: Чорна Катерина Іванівна

Підпис ________________________

Підпис ________________________ М.П.

