
	

	

Додаток № 3  
до Договору (публічної оферти) про надання послуг 

від 01 січня 2017 р. 

м. Київ                                                                                 01 січня 2017 р. 

ЗАСТОСОВАНІ ТЕРМІНИ : 
 
Послуги – послуги Розважального центру в т.ч. Додаткові послуги та використання іншого обладнання, що є 
предметом Договору (публічної оферти) про надання послуг від 01 січня 2017 р. 
Користувач – фізична особа, що тимчасово чи постійно проживає, або перебуває, на території України та 
уклала Договір про надання Користувачу комплексу розважальних послуг, інших додаткових послуг, та 
використання обладнання на викладених умовах у Договорі  (публічної оферти) про надання послуг від 01 січня 
2017 р. 
Оператори  – фізичні особи-підприємці та/або юридичні особи, що надають послуги по Договору (публічної 
оферти) про надання послуг від 01 січня 2017 р. 
Тарифи – ціни та об’єм Послуг Зони розважального центру, вказані у Додатку №1 до Договору (публічної 
оферти) про надання послуг від 01 січня 2017 р. 
Посередницькі послуги – послуги, що надаються Оператором за окрему плату на підставі договорів з 
Контрагентами та/або послуги, що надаються Контрагентом за окрему плату на підставі договорів з 
Оператором на території Розважального центру 

 
1) Перелік Послуг Розважального центру для Користувачів: 

 
Послуги 
Розважального 
центру 

Атракціони* Ковзанка 
Ролердром - ролертрек 

- ролердром 
Більярд - 6 столів для гри в пул  

- 10 столів для гри в російський 
більярд 

Боулінг - 16 доріжок 
Автодром 

Заклади громадського 
харчування 

Паб «Big Ben» 
Бар Атракціону Боулінг 

Додаткові послуги ** Додаткові послуги 
Атракціонів: 

Використання 
обладнання: 

- Аренда захисного спорядження 
- Продаж Товарів (бахали 
одноразові, шкарпеткита ін.) 

Послуги обслуговування: - Заняття з інструктором 
- Заточка ковзанів 

Додаткові послуги 
Закладів громадського 
харчування: 

Індивідуальна анімація:   - Організація дозвілля 
(оформлення та/або організація 
заходів, подій) 
- Послуги аніматорів 
-КВЕСТ*** 
-Посередницькі послуги 
(послуги фотографа, аквагрим та 
ін.) 

Послуги обслуговування: - Обслуговування в Закладах 
громадського харчування  
- послуга Сork Fee**** 

Загальна анімація: 
 

- конкурси 
- заходи 

Похідні послуги: - Послуги відновлення функціональних властивостей  
 
*- вартість послуг Атракціонів встановлена  Додатку №1 до Договору (публічної оферти) про надання послуг від 01 січня 2017 р. 
**- вартість Додаткових послуг визначається Оператором у відповідних наказах або Контрагентом на підставі договору з Оператором.   
***-гра-пригода з елементами подорожі або на виконання певних завдань 
**** - Плата за пробку 



	

	

 
Даний Додаток діє протягом дії Договору (публічної оферти) про надання послуг від 01 січня 2017 р.. 
 
Даний Додаток є невід’ємною частиною Договору (публічної оферти) про надання послуг від 01 січня 2017 р.. 
 

 
ФОП Голубов О.О. ______________ 
                                           м.п. 
 

ФОП Шутий С.В.____________________  
                                           м.п. 
 

ФОП Радионов В.В. _______________ 
                                           м.п. 
 
 

ФОП Плужніков П.В.__________________ 
                                           м.п. 
 

ФОП Мотронюк Ю.В. _______________ 
                                        м.п. 
 
 
 

ТОВ «БПК-АМЕТИСТ» 
 
Директор _________ Савельєва І.П. 
                    М. П. 

 
 

 

	
 
 

 
 

 


