ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ
до Договору ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ЦЕНТРАЛIЗОВАНОГО ОПАЛЕННЯ,
ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ I ВОДОВIДВЕДЕННЯ,

затвердженого наказом Генерального директора ТОВ «Л-КВАРТАЛ СЕРВІС»
№ __________ від ____________р.
Договір Про надання послуг централізованого опалення та гарячого водопостачання,
затверджений наказом № 8-ОД від 01.09.2017 року (надалі – Договір) укладається шляхом
приєднання _______________________________________________ (надалі – Споживач), що
має намір отримувати послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання
(надалі – ГВП/ЦО), до Договору в цілому. Споживач не може запропонувати свої умови
цього Договору, у відповідності до ч. 7 ст. 26 Закону України «Житлово-комунальні
послуги» і ст.634 Цивільного Кодексу України. У випадку незгоди зі змістом та формою
Договору чи окремих його положень, Споживач вправі відмовитися від його укладення.
Заява-приєднання (надалі – Заява) заповнюється у двох оригінальних примірниках
українською мовою, друкованими літерами, що мають однакову юридичну силу. Якщо у
Товариства з обмеженою відповідальністю «Л-КВАРТАЛ СЕРВІС» (надалі – Виконавець)
немає виправлень чи зауважень до чіткості заповнення та повноти інформації, наданої
Споживачем, Заява приймається для подальшого надання послуг, зазначених у Договорі, а
другий примірник Заяви зберігається у Споживача.
Споживач, який діє на законних підставах, підписавши Заяву, укладає з Виконавцем
Договір, розміщений на офіційному Веб-сайті L-kvartal.ua (надалі – Сайт Виконавця),
шляхом приєднання до всіх його умов в цілому.
З моменту підписання Споживачем Заяви та прийняття її Виконавцем, Споживач та
Виконавець набувають прав та обов’язків, визначених Договором та несуть відповідальність
за їх невиконання та/або неналежне виконання.
Підписавши Заяву Споживач засвідчує:
- ознайомлення з усіма положеннями Договору та нормативно-правовими актами, що
регулюють порядок надання послуг ГВП/ЦО;
- повне розуміння змісту Договору, значень термінів і понять, всіх його умов;
- вільне волевиявлення укласти Договір, відповідно до всіх його умов, шляхом
приєднання до нього в повному обсязі.
Споживач підтверджує, що відомості наведені нижче є вірними:
(ПІБ, адреса, ПІН, дані паспорта)
Підписання Заяви свідчить про згоду Споживача на здійснення обробки його
персональних даних, які надаються Виконавцю згідно вимог законодавства України.
Споживач: ___________________________________
«___» ________________ 20__ року

__________________________
(підпис)

Відмітка про прийняття Заяви:
Директор Ковальова Г.А. __________________________
«___» ________________ 20__ року

(підпис)

