«ЗАТВЕРДЖУЮ»
«___»___________ 20___ р.
Фізична особа – підприємець
______________ Сундук Юлія Іванівна

ДОГОВІР (приєднання)
НАДАННЯ ПОСЛУГ У СФЕРІ КРАСИ
(публічна оферта)
Місто Бровари
1. Цей Договір укладений відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України між
фізичною особою – підприємцем Сундук Юлією Іванівною - дата та номер запису про
проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця: 24.04.2013 № 2 355 000 0000
011029 (Виконавець) та фізичною особою (Особа), що звернулась до неї встановленим
цим Договором способом із замовленням про надання послуги.
2. Послуги, що надаються в рамках цього Договору:
2.1. Процедура перманентного макіяжу (брови, губи, повіки), мікроблейдинг, тату,
лазерне видалення татуажу та тату, карбоновий пілінг, фарбування та корекція
брів краскою та хною, візаж, видалення татуажу брів, губ, повік ремувером.
2.2. Рефреш перманентного макіяжу (брови, губи, повіки) та мікроблейдингу
виконується для обновлення вже виконаної раніше процедури, за умови
виконання процедури в того ж майстра, який виконував процедуру останній
раз. Рефрешом перманентного макіяжу рахується процедура, що виконується
не пізніше, ніж через 12 місяців після останньої корекції, рефрешрешом
мікроблейдингу – 8 місяців.
2.3. Корекція перманентного макіяжу виконується не раніше ніж через 1 місяць та
не пізніше ніж через 2 місяці після виконання останньої процедури (на
зазначеній зоні)
3. Мінімальна ціна на послуги, вказані в пункті 2 цього Договору встановлюється у розмірі
1000 (одна тисяча) гривень за послугу та може збільшуватися в залежності від обсягу та
складності процедур. Для моделей (в процесі надання послуг з навчання іншим клієнтам)
ціна на вказані послуги встановлюється у розмірі 550 (п’ятсот п’ятдесят) гривень за
послугу.
4. Послуга оплачується наступними способами: Особою шляхом внесення передплати
Виконавцю, Особою безпосередньо після її надання, Особою в декілька етапів, які
погоджуються з Виконавцем. Оплата здійснюється готівкою Виконавцю. За домовленістю
послуга може оплачуватись безготівково (на поточний рахунок, на картковий рахунок).
5. Послуга надається за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Київська, 146, офіс 303.
6. Послуга може бути надана з 11.00 до 20.00, вихідний день - неділя. За додатковою
домовленістю послуга може надаватись в інший час.
7. Послуга надається з дотриманням вимог, що встановлені чинним законодавством до
такого роду послуг.

8. Вважається, що Особа здійснила замовлення та приєдналася до цього Договору, якщо
вона звернулася до посадової особи Виконавця за телефонами: +380979957543,
+380967647474, заявивши про намір скористатись послугою, визначивши майстра, обсяг
послуги (п.п. 2.1. – 2.3.), дату та час її надання. У разі надання послуги, що передбачає
підписання Особою письмової згоди (додаток №1 до цього Договору) та (або) ескізу
(Додаток №2 до цього Договору), вважається, що Особа приєдналася до цього Договору в
момент підписання нею такої згоди.
9. Особа одночасно із здійсненням замовлення може замовити ознайомлювальний екскурс
щодо особливості процедур, які входять до складу послуги, та її наслідків.
10. Зробивши замовлення та не замовляючи ознайомлювальний екскурс, Особа підтверджує,
що їй відомо про особливості процедур, які здійснюються в межах замовленої послуги, та
їх можливими наслідками.
11. У випадку необхідності Особі перенесення (відміни) запланованої процедури (послуги),
Особа зобов’язана попередити про таку необхідність не пізніше ніж за 2 (два) робочих
дня, що передують дню надання такої послуги (проведення процедури). Якщо Особа не
попередила Виконавця про перенесення (відміну) послуги (процедури) за 2 (два) робочих
дня, що передують дню надання такої послуги (проведення процедури), передплата їй не
повертається, а у разі, якщо Особа замовила послугу моделі – їй не повертається повна
вартість послуги (процедури).
12. Відповідальність Виконавця встановлюється чинним цивільним, адміністративним
законодавством, а також законодавством про захист прав споживачів.
13. Договір вважається укладеним з моменту здійснення замовлення відповідно до п. 8 цього
Договору та повністю виконаним після здійснення оплати згідно п. 4 цього Договору.
14. Всі не визначені у цьому Договору питання (у тому числі, але не виключно, щодо
розірвання Договору) вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства.

