Картка приєднання №__________
до Договору про надання інформаційно-консультаційних послуг з вивчення англійської мови за матеріалами
курсу «English Today»
м. Київ
«____» ___________ 2017 р.
Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг з вивчення англійської мови за матеріалами курсу
«English Today», який є за своєю суттю Договором-приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України
(надалі - Договір) укладається шляхом приєднання, юридичної особи через уповноваженого представника, фізичної
особи-підприємця чи фізичної особи, або ж їх уповноваженого представника (надалі - Замовник), що мають намір
отримувати інформаційно-консультаційні послуги з вивчення англійської мови за матеріалами курсу «English
Today» (надалі - Послуги), до Договору в цілому.
Клієнт розуміє та усвідомлює, що він не може запропонувати свої умови до цього Договору, відповідно до ст.
634 Цивільного кодексу України. У випадку незгоди зі змістом та формою Договору чи окремих його положень,
Клієнт вправі відмовитись від його укладання.
З моменту укладання Договору Фізична особа – підприємець Бажутіна Інна Володимирівна, яка діє на
підставі виписки з ЄДР № 20740000000024297, ЄДРПОУ 3011304887 (надалі – Виконавець) та Замовник
набувають прав та обов’язків, що визначені Договором, та несуть відповідальність за їх невиконання та/або
неналежне виконання згідно Договору, локальних регламентних документів Виконавця та чинного законодавства
України.
Замовник, який діє на законних підставах, підписавши дану Картку приєднання, підтверджує, що:
1. Ознайомлений з Договором, який розміщений на сайті http://english-today.com.ua/ (надалі – Сайт) та
засвідчує повне і безумовне розуміння його змісту, значення термінів і понять.
2. Ознайомлений з матеріалами, на які є посилання в Договорі, та інформацією, що розміщена на Сайті.
3. Укладає Договір, відповідно до всіх його умов, та засвідчує, що укладення цього Договору спрямоване
на встановлення правовідносин, що у ньому зазначені.
4. Усвідомлює, що електронний Договір, відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України, є договором
приєднання, тому:
1. Договір укладається шляхом приєднання до нього Замовника (Картка приєднання заповнюється,
підписується Замовником i надається Виконавцеві).
2. З боку Виконавця підписано ЕЦП директора Бажутіної Інни Володимирівни та скріплено
електронною печаткою Виконавця від 02.02.2017 року.
5. Відомості, які наведені в цій Картці приєднання відповідають дійсності.
П.І.Б./Найменування, відповідно до
установчих чи реєстраційних документів
Документ, що посвідчує особу (для фізичних
осіб)
Ідентифікаційний код/код за ЄДРПОУ
Юридична адреса/місце реєстрації
Телефон з кодом міста/селища
Адреса електронної пошти
Обраний формат навчання
(Заповнюється Виконавцем)
Порядок розрахунків
(Заповнюється Виконавцем)

Замовник
________________________________

Виконавець
Бажутіна І.В. _____________________________________
(діє на підставі виписки з ЄДР № 20740000000024297, ЄДРПОУ
3011304887)

Умови дії акції
1. У разі, якщо Замовник не може продовжувати навчання, внесені кошти не повертаються.
2. За пропущені заняття кошти не повертаються та індивідуальними заняттями не компенсуються.
3. У разі приєднання до діючої групу, пропущені заняття не вираховуються. За початок місяця приймається початок
занять (або чергового розрахункового місяця) групи.
4. Розмовні клуби не входять у вартість навчання.
5. Перехід в іншу групу за поточною вартістю можливий тільки на ранкові, денні або групи вихідного дня. Перехід у
вечірні групи можливий з доплатою за цінами, актуальним на дату переходу.
6. Групи стартують при укомплектованості від 6 осіб.

Замовник __________________

