
Umowa o świadczenie usług

zawarta dnia ………..................... roku w Puszczykowie
pomiędzy: 
Panią Aleksandrą Piasecką, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ALSAND Aleksandra Piasecka,
ul. Mikołaja Kopernika 47, 62-040 Puszczykowo, NIP: 7811825695,
zwaną dalej Usługodawcą,  
a 
Panią/Panem..........................................................................................................................................,  

zam........................................................................................................................................................,  

PESEL: .............................................
Zwaną/ym dalej Usługobiorcą, 
o następującej treści:

§ 1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy usług

dietetycznych w zakresie doradztwa żywieniowego i układania jadłospisów dietetycznych.
2. Usługi będą świadczone w ramach wybranego przez Usługobiorcę Pakietu usług (zwanego dalej

„Pakietem”), w którego zakres wchodzi:

1. Pierwsza wizyta,

2. ......... indywidualne/ych jadłospisy/ów,

3. ......... wizyt(y) kontrolnych/e.

3. Niniejsza umowa obejmuje wszystkie usługi wskazane w ust. 1 powyżej, przy czym wykorzystanie 
Pakietu powinno nastąpić w okresie nie dłuższym, niż ...................................  od dnia podpisania  
umowy

§ 2

1. Za świadczenie usług objętych Pakietem Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości ...
złotych.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej płatne jest z góry, w terminie ... /w dniu zawarcia
umowy.  Po  otrzymaniu  zapłaty  Usługodawca  wystawi  na  rzecz  Usługobiorcy  paragon  będący
potwierdzeniem zawarcia umowy.

3. Rezygnacja z usług świadczonych przez Usługodawcę jest możliwa wyłącznie w terminie 3 dni od
dnia dokonania zapłaty wskazanego w ust.  2 powyżej.  W takim przypadku Usługodawca dokona
zwrotu wpłaconej przez Usługobiorcę kwoty.

4. Wizyty  winny  być  odwoływane  z  co  najmniej  24-godzinnym  wyprzedzeniem.  Brak  odwołania
zaplanowanej wizyty zgodnie z powyższym terminem skutkuje uznaniem danej wizyty za odbytą, a
Usługobiorcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.



§ 3
1. Pakiet  może  być  wykorzystany  wyłącznie  przez  Usługobiorcę.  Przeniesienie  Pakietu  na  osobę

trzecią jest zabronione.
2. Usługobiorca oświadcza, że udzieli Usługodawcy wyczerpujących i prawdziwych informacji co do

swojego  stanu  zdrowia.  O  wszelkich  zmianach  stanu  zdrowia  Usługobiorca  jest  zobowiązany
niezwłocznie powiadomić Usługodawcę. 

3. Usługi świadczone przez Usługodawcę mają charakter informacyjny, nie mają charakteru porady
lekarskiej,  nie  mogą zastępować leczenia  lub terapii  oraz nie  dają  gwarancji  odniesienia  skutku
oczekiwanego przez Usługobiorcę – w szczególności z uwagi na złożoność czynników środowiskowo-
medycznych mających wpływ na efekt porad dietetycznych. 

4. Usługodawca  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  skutki  zdrowotne  podania  przez  Usługobiorcę
niepełnych  i nieprawdziwych  informacji  odnośnie  stanu  zdrowia,  przebytych  badań  i  chorób.
Usługodawca nie odpowiada również za skutki wynikające z modyfikacji lub nieprzestrzegania przez
Usługobiorcę  otrzymanych  zaleceń.  Usługodawca  odpowiada  wyłącznie  za  ewentualne  skutki
działań sprzecznych z zasadami prawidłowej dietetyki. 

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dłuższe stosowanie jadłospisu bez wiedzy i opieki
Usługodawcy, a także nie ponosi odpowiedzialności za skutki samodzielnego modyfikowania diety
przez Usługobiorcę.

6. Świadczenie usług objętych Pakietem następuje zgodnie z Regulaminem świadczenia usług przez
Usługodawcę  udostępnionego  na  stronie  .../  stanowiącego  załącznik  do  niniejszej  umowy,  a
zawarcie  niniejszej  umowy stanowi  jednocześnie  oświadczenie  o  zapoznaniu  się  z  jego treścią  i
akceptację wszystkich jego postanowień.

§ 4
1. Usługodawca oświadcza,  iż  przyjmuje  do  wiadomości,  że  jadłospisy,  diety  oraz  pozostałe  usługi

świadczone  przez  Usługodawcę  i  wytworzone  w związku  ze  świadczonymi  usługami  stanowią
własność  intelektualną  Usługodawcy  i podlegają  ochronie  prawnej,  a  ich  rozpowszechnianie,
kopiowanie,  odsprzedawanie,  publiczne lub indywidualne udostępnianie ich  bez pisemnej  zgody
Usługodawcy  jest  zabronione.  Usługobiorca  zobowiązuje  się  nie  podejmować  działań  mogących
naruszyć prawnie chronione dobro Usługodawcy, o którym mowa powyżej.

2. W przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w ust.  1  powyżej,  Usługobiorca zapłaci  na
rzecz Usługodawcy karę umowną w wysokości ... złotych. Zastrzeżenie powyższej kary umownej nie
wyłącza  możliwości  dochodzenia  przez  Usługodawcę  odszkodowania  ją  przewyższającego  na
zasadach ogólnych.

§ 5
1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i

innych obowiązujących aktów prawnych. 
3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
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