
 
 

Договір публічної оферти про надання послуг 

Фізична особа підприємець «Пригода Максим Сергійович»  надалі «Виконавець», пропонує 

необмеженому колу осіб, надалі «Замовник», укласти цей Договір публічної оферти на надання 

послуг з вивчення англійської мови онлайн.  

Цей договір оферти є публічним і згідно ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України його умови 

однакові для всіх Замовників, беззастережне прийняття умов якого вважається акцептом даної 

оферти (надалі «Договір») Замовником та Виконавцем.  

Загальні положення 

1. Цей договір є строковим документом. На підставі договору виникають відносини між 

Виконавцем та Замовником, які засновані на наданні послуг. 

 

Обов’язки сторін 

2. За цим договором Виконавець зобов’язується надавати репетиторські послуги, а 

Замовник зобов’язується виконувати всі необхідні вимоги, які забезпечують якість 

послуг, що надаються. 

3. Замовник зобов’язується (зазначаються основні вимоги до навчання Замовника, які 

необхідні для якісного надання репетиторських послуг) : 

- відвідувати усі встановлені заняття згідно з графіком занять; 

- виконувати ретельно та старанно всі домашні завдання; 

- вчасно та згідно з даним договором оплачувати послуги; 

- поводитися чемно під час занять. В разі порушення  дисципліни, Виконавець має 

право розірвати договір в односторонньому порядку; 

- організувати необхідні умови для навчання (комп’ютер або планшет зі справною 

відеокамерою, якісним звуком та стабільним інтернет звʼязком). 

4. Виконавець зобов’язується 

- надавати репетиторські послуги в час та в кількості, визначених даним 

договором;  

- організувати необхідні умови для надання послуг. 

 

Час та тривалість навчання 

5. Час, дні та тривалість занять залежать від рівня навчання Замовника. Замовник обирає 

графік навчання із запропонованих Виконавцем. 

6. Виконавець не проводить заняття, а Замовник не сплачує за заняття в вихідні та 

канікулярні дні, вказані Виконавцем.  

 

Умови оплати 

7. Замовник має сплачувати репетиторські послуги шляхом 100% передплати шляхом 

банківського переказу за реквізитами Виконавця, вносячи оплату кожні 4 тижня або за 

весь курс відразу в розмірі вартості, зазначеної на сайті:  

https://polyglot.zp.ua/ua/services/anglijskij-dlja-vzroslyh, 

https://polyglot.zp.ua/ua/services/detjam-i-shkolnikam, 

https://polyglot.zp.ua/ua/services/podgotovka-k-ielts.  

8. Усі навчальні посібники (підручник, робочий зошит) Замовник придбає  за власні кошти.  

9. В разі розірвання договору з боку Замовника напередодні початку курсу, Виконавець 

утримує повну вартість занять. 

https://polyglot.zp.ua/ua/services/anglijskij-dlja-vzroslyh
https://polyglot.zp.ua/ua/services/detjam-i-shkolnikam
https://polyglot.zp.ua/ua/services/podgotovka-k-ielts


 
 

10. В разі пропуску занять Замовником сума, яку складає вартість пропущених занять, 

Виконавцем не повертається. 

11. У разі не проведення заняття з вини Виконавця, Виконавець зобов’язується повернути 

суму, яку складає вартість пропущених занять або провести заняття на ту ж саму суму. 

12. У разі припинення дії договору з ініціативи Замовника, вартість сплачених занять за 

поточний період не повертається. 

 
Припинення та розірвання договору 

13. Цей договір припиняється : 

а) після закінчення строку дії договору, 

б) за згодою обох сторін. 

14. При достроковому розірванні договору у разі невиконання чи неналежного виконання 

сторонами зобов’язань,  передбачених договором, він розривається з попередженням 

відповідної сторони за два тижні. 
 

Термін дії та інші умови договору 

15. Договір набуває чинності з моменту внесення Замовником оплати за послуги Виконавця 

і діє протягом терміну курсу навчання Замовника. 

16. Внесена оплата є підтвердженням того, що Замовник ознайомився та згоден з умовами 

даного Договору. 

 

Адреса та реквізити Виконавця 

Фізична особа підприємець «Пригода Максим Сергійович»   

Адреса 69096 м. Запоріжжя, вулиця ДНІПРОВСЬКІ ПОРОГИ, будинок 35, квартира 24, 

тел., (097) 527 46 97 

Розрахунковий рахунок Р/р  UA153133990000026004000206836 

в „ПриватБанк”, м. Київ МФО 305299, 

ІПН 3463002679, свідоцтво про реєстрацію  № 21030000000098300 від 10.09.2018.  

 


	Загальні положення
	Обов’язки сторін
	Час та тривалість навчання
	Умови оплати

