
Клієнтська угода 

Клієнт студії зобов‘язаний: 

1. Мінімум за 24 години повідомити про відміну репетиції.

2. Відшкодувати 100% вартості репетиції при несвоєчасній відміні.

3. Дбайливо ставитися до студійного інтерєру, обладнання та інструментів.

4. Ввічиливо та шанобливо спілкуватися з персоналом студії.

5. При виявненні несправностей обладнання повідомити про це адміністратора.

6. Своєчасно звільняти кімнату для наступних клієнтів.

7. Повідомляти адміністратора про речі, які забули інші клієнти.

8. Розраховуватись за надану послугу одразу ж після її отримання.


Клієнту студії заборонено: 

1. Заносити в кімнату для занять їжу та нопої в будь-якому вигляді чи тарі.

2. Залишати на студійному обладнанні особисті речі включно з одягом.

3. Спиратись або сідати на студійне обладнання.

4. Займатись чи проводити саундчек при відчинених дверях кімнати.

5. Підключати інструменти при не нульовому положенні регулятора гучності.

6. Використовувати крайнє значення гучності, особливо в області низьких частот.

7. Перебувати на території студії в стані алкогольного чи наркотичного сп‘яніння.

8. Розпивати на території студії та приналежній до неї території алкогольні напої.

9. Вести себе грубо, використовувати нецензурну лексику та проявляти агресію в будь-

якому вигляді.

10. Присвоювати студійне обладнання та комутацію.


Клієнт студії має право: 

1. Своєчасно приступити до занять згідно заброньованого замовлення.

2. Звернутися до адміністратора за допомогою в підключенні комутації та налаштуванні 

обладнання.

3. Вгамувати спрагу чи голод в холі студії або чітко відведених на це місцях в межах студії.


Адміністратор студії має право: 

1. У випадку необхідності ввійти в кімнату для занять в будь-який момент часу.

2. Зробити клієнту зауваження у випадку недотримання ним правил та норм поведінки.

3. Здійснити телефонний дзвінок до клієнта для уточнення замовлення.

4. Одноразово відмовити клієнту в обслуговуванні у випадку невиконання ним правил 

оренди студії.


Студія має право: 

1. Вимагати від клієнта грошову компенсацію за наслідки невиконання правил.

2. Відмовити клієнту в обслуговуванні на постійній основі у випадку тривалого або 

значного порушення правил.

3. Внести клієнта в актуальний чорний список, також публічний, у випадку особливо 

зухвалої поведінки, або відмови компенсувати завдані збитки.


Відмова від відповідальності: 

1. Студія не несе відповідальності за відповідність якості послуг очікуванням клієнта, 
якими б вони не були.


2. Студія не несе відповідальності за забуті клієнтами речі.

3. Студія не несе відповідальності за залишені на зберігання клієнтими речі.


