
                                                                                      
Фітнес-клуб «FIT HAUS» 

 

«____»_____________________2021 р. 

Додаткова угода до Договору про надання фізкультурно-спортивних послуг, укладеного на 

підставі Анкети-заяви від «____» _________ _______ р.  

 
Укладаючи дану Додаткову угоду до Договору про надання фізкультурно-спортивних послуг, укладеного на 

підставі Анкети-заяви від «_____» ____________________ ________ р., (далі – Додаткова угода), Сторони 

домовилися про зміну порядку оплати вартості Послуг із передбаченого п.4.1. Договору про надання фізкультурно-

спортивних послуг на наступний. 

Клієнт здійснює оплату вартості послуг відповідно до графіку, закріпленого даною Додатковою угодою (Графік). 

Платіж № 1 Клієнт сплачує в день підписання Анкети-заяви. 

Кожен наступний платіж Клієнт сплачує відповідно до Графіку. 

 

Графік 

№ Сума Кінцева дата строку сплати платежу 

1  (дата підписання Анкети-заяви до Договору) 

2   

3   

4   

5   

6   

 

Клієнт має право сплатити суму чергового платежу до настання строку, визначеного Графіком. 

У випадку порушення Клієнтом порядку оплати вартості Послуг, в тому числі прострочення визначеного 

Графіком строку сплати платежу, Клуб має право розірвати Договір про надання фізкультурно-спортивних послуг з 

наступного дня за останнім днем строку сплати платежу за Графіком. В такому випадку Клуб не несе 

відповідальності за одностороннє розірвання договору і до нього не застосовуються будь-які санкції. При цьому 

кошти, сплачені Клієнтом за Договором, поверненню не підлягають. 

Сторони підтверджують, що ця Додаткова угода є додатком до Договору про надання фізкультурно-спортивних 

послуг, укладеного на підставі Анкети-заяви від «_____» ____________________ ________ р., та є його невід’ємною 

частиною. 

У випадку суперечностей між положеннями Договору про надання фізкультурно-спортивних послуг та 

положеннями даної Додаткової угоди, застосовуються положення даної Додаткової угоди. 

Ця Додаткова угода складена у двох примірниках українською мовою, по одному для кожної із Сторін, які мають 

однакову юридичну силу. 

Додаткова угода набуває чинності з моменту її підписання Сторонами. 

 

Реквізити та підписи сторін: 

Клуб: 

ТОВ «ФІТ ХАУС» 

Адреса: 49100, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 

буд. 25  

п/р № 26005050295142 в ПАТ «Приватбанк»  

МФО 305299  

ЄДРПОУ 41767847  

ІПН 417678404636 

Телефон: (061) 280-11-11 

E-mail: fithaus@fithaus.com.ua 

В особі ________________________________ 

 

Підпис___________________________                                                                                                

                          ___________________.   / 

Клієнт: 

П.І.Б. (повністю) [Фамилия] [Имя] [Отчество] 
Адреса реєстрації, перебування, місцезнаходження: [Адрес 

проживания] 

дата народження: [День рождения]]  

Код ІПН: [Идентификационный код] 

Паспортні дані: [Паспорт] 

Телефон: [Телефон] 

E-mail: __________________________ 

 

 

 

Підпис:_______________________ 

 

 

tel:(061)%20280-24-82
mailto:fithaus@fithaus.com.ua

