SPORTO IR KITŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS Nr.
20____ m. ____ mėn. ____ d., ______________
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS
Specialiosiose sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos yra apibrėžtos Bendrosiose sąlygose.
1.

PASLAUGŲ TEIKĖJAS: UAB „Gym Plius“, juridinio asmens kodas: 303064057, adresas: Vilniaus g. 25, Vilnius, PVM mok. kodas:
LT100007784410, Banko sąskaita: LT447300010145779400

2.
KLIENTAS
Vardas, pavardė /
Juridinio asmens
pavadinimas
Adresas
Fizinio / juridinio
asmens kodas
PVM mokėtojo kodas
Telefonas
El. paštas
Atstovas ir
atstovavimo
pagrindas (kai
KLIENTAS juridinis
asmuo)
2.1. NEPILNAMETIS LANKYTOJAS, KURIO NAUDAI KLIENTAS SUDARO SUTARTĮ
Vardas, pavardė
Gimimo data
3.

PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA (KLIENTAS turi teisę pasirinkti vieną Sporto klubą, o sumokėjęs Priemoką – kelis ar visus Sporto klubus.
Pasirinktą(-us) Sporto klubą(-us) pažymėkite „x“)
Paslaugos Klientui bus teikiamos žemiau Kliento pasirinktame Sporto klube, esančiame adresu:
3.1.
Viršuliškių g. 40, Vilnius;
3.7.
☐ V. Krėvės g. 13, Kaunas;
3.2.
Žemaitės g. 22, Vilnius;
3.8.
☐ Baltų pr. 49F, Kaunas;
3.3.
Kalvarijų g. 88, Vilnius;
3.9.
☐ Pramonės pr. 25, Kaunas;
3.4.
Dariaus ir Girėno g. 2, Vilnius;
3.10. ☐ Ukmergės g. 18, Panevėžys.
3.5.
Gedimino pr. 9, Vilnius;
3.6.
Ukmergės g. 256, Vilnius;

4.

4.1.

PASLAUGŲ (ABONEMENTŲ) VARIANTAI IR KAINOS1 (KLIENTAS turi teisę pasirinkti vieną Abonemento variantą, išskyrus Mėnesio
Soliariumo abonementą, Mėnesio Grupinių treniruočių abonementą, Mėnesio Kovos menų abonementą ir Multi abonementą, kurie gali būti
pasirinkti tik papildomai prie bet kurio kito Abonemento, nurodyto Specialiųjų sąlygų 4.1.1.- 4.1.5 punktuose)
4.1.1. ☐ 2 mėnesių abonementas, kurio standartinė kaina – 29,90 EUR / mėn.;
Paslaugų
variantai
4.1.2.
Metinis abonementas*, kurio standartinė kaina – 238,80 EUR / metus;
(Abonementai)
Naudojimosi Paslaugomis laikotarpis – 12 mėn.
ir jų kainos
4.1.3.
Flexi (neterminuotas) abonementas, kurio standartinė kaina - 24,90 EUR / mėn.;
(KLIENTAS
pasirenka jam
4.1.4. ☐ Flexi Special abonementas**, kurio standartinė kaina - 24,90 EUR / mėn.;
priimtiną
Minimalus naudojimosi Paslaugomis laikotarpis – 12 mėn.
Abonementą)
4.1.5.
Easy abonementas**, kurio standartinė kaina - 44,90 EUR / mėn.;
Minimalus naudojimosi Paslaugomis laikotarpis – 12 mėn.
4.1.6.

Mėnesio Soliariumo abonementas, kurio standartinė kaina - 15 EUR / mėn.;

4.1.7.

Mėnesio Grupinių treniruočių abonementas, kurio standartinė kaina - 10 EUR / mėn.;

4.1.8.

Multi abonementas, kurio standartinė kaina - 5 EUR / mėn.;

4.1.9.

Pasibandymas, kurio standartinė kaina - 0 EUR / mėn.;
*Klientui, perkančiam 4.1.2. Metinį abonementą, taikoma _______ EUR / metus Nuolaida (atsižvelgiant į Minimalų
naudojimosi Paslaugomis laikotarpį).
Kaina su Nuolaida - _______ EUR / metus.
**Klientui, perkančiam 4.1.4 Flexi Special abonementą, arba 4.1.5 Easy abonementą, pirmąjį/-uosius ____ mėnesį/ius taikoma _______ EUR / mėn. Nuolaida (atsižvelgiant į Minimalų naudojimosi Paslaugomis laikotarpį).
Sekančius mėnesius _______ EUR / mėn. Nuolaida (atsižvelgiant į Minimalų naudojimosi Paslaugomis laikotarpį).
Kaina su Nuolaida pirmąjį/-uosius ____ mėnesį/-ius - _______ EUR / mėn., sekančius mėnesius - _______ EUR /
mėn.

4.2.

Kliento
sutikimas dėl
E. Sąskaitos
naudojimo

1

Jeigu Kliento pasirinktas atsiskaitymo už Paslaugas būdas yra E. Sąskaita, KLIENTAS, pasirašydamas Sutartį, sutinka gauti
dalines arba pilnas E. Sąskaitas interneto banke. Informuojame, kad siekiant įvykdyti šį pasirinkimą, Kliento aukščiau
Specialiosiose sąlygose nurodyti asmens duomenys turės būti perduoti E. Sąskaitos pateikėjui, jo mokėjimo paslaugų
teikėjui bei tarpininkui.
Jei KLIENTAS pageidauja, kad E. Sąskaitų apmokėjimas vyktų automatiniu būdu, KLIENTAS, pasirašydamas Sutartį,
pateikia Paslaugų teikėjui žemiau nurodytą prašymą (pažymėkite):

Visos kainos nurodytos įskaitant PVM

☐ prašau E. Sąskaitų apmokėjimą vykdyti automatiniu būdu ir nurodyti bankui, kad E. Sąskaitos bus apmokamos
automatiniu būdu.
5.
5.1.

KITOS SĄLYGOS
Paslaugų teikėjas Klientams siūlo tris alternatyvius Abonento identifikavimo būdus, siekiant patekti į Paslaugų teikėjo
Kliento
sporto klubų patalpas, soliariumų ir grupinių treniruočių patalpas, esančias sporto klubuose, naudotis kitomis Paslaugų
pasirinktas
teikėjo teikiamomis paslaugomis: Kliento piršto atspaudo arba Klientui išduotos Kliento kortelės skaitmeninį
Abonento
nuskaitymą arba asmens tapatybę patvirtinančio dokumento su nuotrauka (tapatybės kortelės, paso, vairuotojo
pažymėjimo ir pan.) parodymą sporto klubo administracijai.
identifikavimo
būdas
Pažymėdamas vieną iš žemiau nurodytų Abonento identifikavimo būdų, patvirtinu, kad esu susipažinęs su
Paslaugų teikėjo Sporto klubo taisyklėmis, Privatumo politika, ir pateikiu savo laisvanorišką ir nevaržomą
pasirinkimą bei sutikimą:
☐ Kliento kortelės nuskaitymas. Pažymėdamas šį Abonento identifikavimo būdą sutinku sumokėti vienkartinį 3 (trijų) eurų
Kliento kortelės pagaminimo / išdavimo mokestį bei patvirtinu, kad suprantu, jog draudžiama perduoti Kliento kortelę
tretiesiems asmenims ar kitokiu būdu jiems sudaryti sąlygas patekti į sporto klubą(-us) ir / ar naudotis sporto klubo (-ų)
teikiamomis paslaugomis. Suprantu, kad už Kliento kortelės perdavimą naudotis trečiajam asmeniui man gali būti taikoma
100 eurų dydžio bauda bei turėsiu atlyginti visus likusius Paslaugų teikėjo nuostolius. Suprantu, kad praradęs Kliento kortelę
privalau ne vėliau kaip per 2 dienas informuoti Paslaugų teikėją. Mano kortelės naudojimo duomenys bus naudojami griežtai
Paslaugų teikėjo Sporto klubo taisyklėse, Privatumo politikoje nurodytu būdu ir sąlygomis, su kuriomis aš susipažinau ir
sutinku.
Piršto atspaudo nuskaitymas. Pažymėdamas šį Abonento identifikavimo būdą patvirtinu, kad suprantu ir sutinku, kad
mano biometriniai duomenys - piršto atspaudo modelis – binarinis kodas, sukurtas mano skaitmeninio piršto atspaudo
vaizdo pagrindu, ir skaitmeninis piršto atspaudo vaizdas būtų Paslaugų teikėjo naudojami mano identifikacijai įleidimo į
sporto klubus, soliariumų ir grupinių treniruočių patalpas, esančias sporto klubuose, naudojimosi kitomis Paslaugų teikėjo
teikiamomis paslaugomis tikslais. Sugeneravus binarinį kodą, skaitmeninis piršto atspaudo vaizdas yra sunaikinamas.
Mano piršto atspaudo modelis – binarinis kodas, skaitmeninis piršto atspaudo vaizdas bus naudojami griežtai Paslaugų
teikėjo Sporto klubo taisyklėse, Privatumo politikoje nurodytu būdu ir sąlygomis, su kuriomis aš susipažinau ir sutinku. Esu
informuotas, kad turiu teisę bet kada atšaukti šį savo sutikimą, informuodamas apie tai Paslaugų teikėjo žemiau
nurodytais būdais.
Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento su nuotrauka (tapatybės kortelės, paso, vairuotojo pažymėjimo ir
pan.) parodymas sporto klubo administracijai. Informuojame, kad pasirinkus šį identifikavimo būdą galėsite patekti į
sporto klubą, soliariumų ir grupinių treniruočių patalpas, esančias sporto klube, jums bus suteikiama teisė naudotis kitomis
sporto klubo teikiamomis paslaugomis sporto klubo administracijos darbo laiku.
Esu informuotas, kad turiu teisę bet kada prašyti pakeisti savo Abonento identifikavimo būdo pasirinkimą, kreipdamasis į
Sporto klubo administraciją jos darbo metu arba pateikdamas prašymą el. paštu: info@gymplius.lt .
Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą galima rasti Paslaugų teikėjo Privatumo politikoje (rasite
www.gymplius.lt ir Sporto klubų administracijoje).

5.2.

Kliento
duomenų
tvarkymas
pasiūlymų
teikimui ir
vaizdo
stebėjimas

Pasirašydamas šią Sutartį, KLIENTAS turi teisę išreikšti nesutikimą dėl jo kontaktinių duomenų, pateiktų Sutarties sudarymo
metu, naudojimo Paslaugų teikėjo panašių prekių ir paslaugų pasiūlymų teikimui. Klientui neišreiškus tokio nesutikimo,
Paslaugų teikėjas turi teisę pateiktais kontaktais siųsti (SMS, elektroniniu paštu) Klientui pasiūlymus. KLIENTAS turi teisę
bet kada atsisakyti tokių pasiūlymų, paspausdamas nuorodą dėl atsisakymo pačiame pasiūlyme arba informavus Paslaugų
teikėją el. paštu info@gymplius.lt. Tokiu atveju jo / jos kontaktiniai duomenys nebebus toliau tvarkomi pasiūlymų siuntimo
tikslais. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais galima rasti Paslaugų teikėjo
Privatumo politikoje (rasite www.gymplius.lt ir Sporto klubų administracijoje).
Nesutinku su pasiūlymų siuntimu mano pateiktais kontaktais:
________________________________________________________________________________
Siekiant užtikrinti Sporto klubo lankytojų ir trečiųjų asmenų saugumą / šių asmenų, taip pat Paslaugų teikėjo turto saugumą,
yra vykdomas Sporto klubo patalpų (išskyrus persirengimo patalpas, tualetus, dušo patalpas), Sporto klubo prieigų (įėjimo,
automobilių parkavimo aikštelės, kiemo) vaizdo stebėjimas. Vaizdo duomenys Paslaugų teikėjo ar stebėjimo paslaugas
teikiančio trečiojo asmens duomenų bazėje yra saugomi ne ilgiau kaip 14 dienų. Tam tikromis aplinkybėmis, kai tai yra būtina
Sporto klubo ar trečiosios šalies interesų apsaugai (pvz., įvykus nelaimingam atsitikimui, nusikaltimui ar kitam teisės,
sutarties, sporto klubo taisyklių pažeidimui), saugojimo terminas gali būti pratęstas iki tol, kol bus įvykdytas tyrimas ir priimtas
galutinis sprendimas.

5.3.

Kitos Šalių
individualiai
sutartos
sąlygos (dėl
Bendrųjų
sąlygų
pakeitimo ir
pan.)
KLIENTAS patvirtina, kad (i) individualiai aptarė, perskaitė, suprato tiek Specialiąsias sąlygas ir Bendrąsias sąlygas, tiek Taisykles ir Privatumo
politiką, (ii) turėjo visas galimybes derėtis dėl visų Sutarties sąlygų, (iii) sutiko su nurodytų dokumentų sąlygomis ir turiniu, todėl pasirašo šią Sporto ir
kitų paslaugų teikimo sutartį, kaip visiškai atitinkančią Kliento poreikius, valią ir tikruosius ketinimus:
KLIENTAS / Kliento vardu:

Paslaugų teikėjo vardu:

__________________________________
[Vardas, pavardė, parašas]

___________________________________
[Vardas, pavardė, parašas]
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BENDROSIOS SĄLYGOS
1.

SĄVOKOS

Jei Sutartyje nenurodyta kitaip ar Sutarties kontekstas nereikalauja kitaip, Sutartyje didžiąja raide naudojamos sąvokos turi šias reikšmes:
1.1. Abonementas – Kliento Specialiosiose sąlygose pasirinktas Paslaugų teikimo variantas, kuriuo Šalys susitarė dėl Paslaugų teikimo termino (ar
neterminuotai), Paslaugų kainos ir kitų sąlygų.
1.2. Abonento ID – Kliento pasirenkama Klientą identifikuojanti ir patekimą į Sporto klubą užtikrinanti priemonė: (a) Klientui išduotos asmeninės
kortelės skaitmeninis nuskaitymas; arba (b) asmens Kliento piršto atspaudo nuskaitymas, arba (c) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento
su nuotrauka (tapatybės kortelės, paso, vairuotojo pažymėjimo ir pan.) parodymas Sporto klubo administracijai.
1.3. Bendrosios sąlygos – Sutarties sudėtinė dalis, kurioje nustatytos Šalių aptartos ir sutartos bendro pobūdžio Sutarties sąlygos, taikytinos
Šalims vykdant Sutartį.
1.4. Darbo diena – diena, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį, kuri nėra švenčių diena ir kuri pagal teisės aktus laikoma darbo diena Lietuvoje.
1.5. Deginimosi soliariume seansas – vienas tam tikrą laikotarpį (min.) trunkantis deginimosi soliariume kartas.
1.6. EUR – bendra Europos Sąjungos valstybių narių atsiskaitymo valiuta.
1.7. E. Sąskaita – atsiskaitymo už Paslaugas būdas, kad sąskaitos už Paslaugas pateikiamos tiesiai į Kliento nurodytą internetinę bankininkystę
(interneto banką). Kliento pageidavimu (apie tai Klientas pažymi Specialiųjų sąlygų 4.2 punkte) E. Sąskaitos apmokėjimas galimas automatiniu
būdu.
1.8. Mėnesio Soliariumo abonementas - Kliento teisė vieną Mėnesį naudotis Soliariumo paslaugomis viename Sporto klube (o papildomai įsigijus
Multi abonementą – keliuose pasirinktuose Sporto klubuose). Mėnesio Soliariumo abonementas gali būti įsigytas tik įsigijus bet kurį kitą
Abonementą.
1.9. Mėnesio Grupinių treniruočių abonementas - Kliento teisė vieną Mėnesį lankyti grupines treniruotes viename Sporto klube (o papildomai
įsigijus Multi abonementą – keliuose pasirinktuose Sporto klubuose). Mėnesio Grupinių treniruočių abonementas gali būti įsigytas tik įsigijus bet
kurį kitą Abonementą, nurodytą Specialiųjų sąlygų 4.1.1.- 4.1.5 punktuose.
1.10. Hot metinis abonementas - Kliento teisė vienerius metus naudotis Sporto ir Soliariumo paslaugomis visuose (t.y. bet kuriuose pasirinktuose)
Sporto klubuose.
1.11. Minimalus naudojimosi Paslaugomis laikotarpis – Specialiosiose sąlygose nurodytas trumpiausias naudojimosi Sporto ir / Soliariumo
paslaugomis terminas, kurio metu Klientas turi teisę ir įsipareigoja naudotis atitinkamomis Paslaugomis.
1.12. Nuolaida – Specialiosiose sąlygose nurodyta Klientui suteikiama nuolaida nuo Standartinės kainos. Nuolaida gali būti suteikiama mainais į
Kliento įsipareigojimą dėl Minimalaus naudojimosi Paslaugomis laikotarpio arba dėl kitų priežasčių. Klientas turi pareigą grąžinti jam suteiktas
Nuolaidas Bendrųjų sąlygų 6.4.1. punkte numatytu atveju.
1.13. Paslaugos – Sporto ir Soliariumo paslaugos kartu ir atskirai.
1.14. Perėmėjas – Kliento nurodytas asmuo, kuriam Klientas Sutartyje nustatyta tvarka perleido abonementą ir su juo susijusias Kliento skolas.
Perėmėjas, perėmęs kito asmens abonementą ir su juo susijusias asmens skolas, tampa Klientu.
1.15. Multi abonementas – Kliento teisė naudotis atitinkamomis Paslaugomis daugiau nei viename Sporto klube. Multi abonementas gali būti įsigytas
tik įsigijus bet kurį kitą Abonementą, nurodytą Specialiųjų sąlygų 4.1.1.- 4.1.5 punktuose.
1.16. PVM – Teisės aktų nustatyto dydžio ir laikantis nustatytos tvarkos apskaičiuotas ir taikytinas pridėtinės vertės mokestis.
1.17. Flexi (neterminuotas) abonementas - Kliento teisė naudotis Sporto paslaugomis viename Sporto klube (o papildomai įsigijus Multi
abonementą – keliuose pasirinktuose Sporto klubuose) vieną Mėnesį, šį terminą kiekvieną kartą automatiškai pratęsiant papildomam vieno
Mėnesio laikotarpiui, su sąlyga, kad Klientas yra sumokėjęs Paslaugų kainą už pratęstą vieno Mėnesio laikotarpį. Klientas turi teisę pranešti
Paslaugų teikėjui apie atsisakymą pratęsti šį abonementą; tokiu atveju abonementas bus laikomas pasibaigusiu paskutinę kalendorinio mėnesio,
einančio po Kliento pranešimo apie atsisakymą pratęsti abonementą pateikimo dienos (pvz. jei Kliento pranešimas pateikiamas kovo 8 d.,
abonementas bus laikomas pasibaigusiu balandžio 30 d., t.y. balandžio 30 d. yra paskutinė abonemento galiojimo diena).
1.18. Flexi Special abonementas - Kliento teisė naudotis Sporto paslaugomis viename Sporto klube (o papildomai įsigijus Multi abonementą –
keliuose pasirinktuose Sporto klubuose) vieną Mėnesį, šį terminą kiekvieną kartą automatiškai pratęsiant papildomam vieno Mėnesio
laikotarpiui, su sąlyga, kad Klientas yra sumokėjęs Paslaugų kainą už pratęstą vieno Mėnesio laikotarpį, Klientui papildomai prisiimant
Minimalaus naudojimosi Paslaugomis laikotarpio įsipareigojimą. Pasibaigus Minimalaus naudojimosi Paslaugomis laikotarpiui, Klientas turi teisę
pranešti Paslaugų teikėjui apie atsisakymą pratęsti šį abonementą; tokiu atveju abonementas bus laikomas pasibaigusiu paskutinę kito
kalendorinio mėnesio, einančio po Kliento pranešimo apie atsisakymą pratęsti abonementą pateikimo dienos (pvz. jei Kliento pranešimas
pateikiamas kovo 8 d., abonementas bus laikomas pasibaigusiu balandžio 30 d., t.y. balandžio 30 d. yra paskutinė abonemento galiojimo diena).
1.19. Easy abonementas - Kliento teisė naudotis Sporto, grupinių treniruočių ir Soliariumo paslaugomis visuose (t.y. bet kuriuose pasirinktuose)
Sporto klubuose vieną Mėnesį, šį terminą kiekvieną kartą automatiškai pratęsiant papildomam vieno Mėnesio laikotarpiui, su sąlyga, kad Klientas
yra sumokėjęs Paslaugų kainą už pratęstą vieno Mėnesio laikotarpį, Klientui papildomai prisiimant Minimalaus naudojimosi Paslaugomis
laikotarpio įsipareigojimą. Į šio Abonemento kainą įskaičiuota Multi abonemento kaina. Pasibaigus Minimalaus naudojimosi Paslaugomis
laikotarpiui, Klientas turi teisę pranešti Paslaugų teikėjui apie atsisakymą pratęsti šį abonementą; tokiu atveju abonementas bus laikomas
pasibaigusiu paskutinę kito kalendorinio mėnesio, einančio po Kliento pranešimo apie atsisakymą pratęsti abonementą pateikimo dienos (pvz.
jei Kliento pranešimas pateikiamas kovo 8 d., abonementas bus laikomas pasibaigusiu balandžio 30 d., t.y. balandžio 30 d. yra paskutinė
abonemento galiojimo diena).
1.20. Sporto klubas – Paslaugų teikėjo valdomas sporto klubas, pažymėtas prekių ženklu „gymplius“ (ar bet kuriuo kitu ženklu, kuriuo ateityje gali
būti pakeistas prekių ženklas „gymplius“), kurį Klientas pasirinko Specialiųjų sąlygų 3 punkte ir kuriame Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis
Klientui teikiamos Kliento Specialiųjų sąlygų 4 punkte pasirinktos Paslaugos.
1.21. Sporto paslaugos – Sporto klubo teikiamos paslaugos, kurias sudaro Klientui Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis suteikiama teisė naudotis:
(i) Sporto klubo treniruoklių salėmis, bokso ringu, funkcinių treniruočių ar laisvų svorių zonomis, (ii) jose / juose esančia įranga / sportiniu
inventoriumi / treniruokliais / kitais daiktais, (iii) kita Sporto klubo teikiama infrastruktūra (persirengimo, WC / dušo patalpos, transporto priemonių
stovėjimo aikštelė ir kt.), (iv) kitos Paslaugų teikėjo Sporto klube teikiamos / organizuojamos paslaugos, tokios, kaip grupinės treniruotės, kovos
menų treniruotės ir pan.(išskyrus Soliariumo paslaugas).
1.22. Soliariumo paslaugos – Kliento teisė Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis naudotis: (i) Soliariumu, jame esančia Soliariumo įranga, (ii) kita
Soliariumo paslaugų gavimui reikalinga Sporto klubo infrastruktūra, nurodyta Bendrųjų sąlygų 1.22. punkto (iii) papunktyje, (iii) kitomis su
dirbtiniam įdegiui gauti Paslaugų teikėjo teikiamomis paslaugomis.
1.23. Soliariumas – Sporto klubo patalpa ar patalpos, kur teikiamos Soliariumo paslaugos ir yra viena ar daugiau Soliariumo įrangų.
1.24. Soliariumo įranga – dirbtiniam įdegiui išgauti naudojama įranga, kurioje sumontuoti ultravioletinių spindulių spinduoliai.
1.25. Standartinė kaina - Specialiosiose sąlygose nurodyta Paslaugų teikėjo taikoma įprastinė (netaikant Nuolaidų) Paslaugų kaina.
1.26. 2 mėnesių abonementas – Kliento teisė du Mėnesius dienų naudotis Sporto paslaugomis viename Sporto klube (o papildomai įsigijus Multi
abonementą – keliuose pasirinktuose Sporto klubuose);
1.27. Metinis abonementas - Kliento teisė vienerius metus naudotis Sporto paslaugomis viename Sporto klube (o papildomai įsigijus Multi
abonementą – keliuose pasirinktuose Sporto klubuose);
1.28. Mėnuo – laikotarpis, prasidedantis pirmąja naudojimosi Sporto paslaugomis dieną (Abonento ID aktyvavimo dieną) ir pasibaigiantis praėjus
vienam mėnesiui nuo pirmiau nurodytos dienos (pvz., jeigu, pasirinkus bet kurį Mėnesį galiojanti Abonementą, pirmoji naudojimosi Sporto
paslaugomis diena yra kovo 8 d., tai paskutinė Abonemento galiojimo diena bus balandžio 7 d. 24.00);
1.29. Pasibandymas – Kliento teisė 1 dieną naudotis Sporto paslaugomis viename Sporto klube;

1.30. Sporto ir kitų paslaugų teikimo sutartis ar Sutartis – ši Sporto ir Soliariumo paslaugų teikimo sutartis, kurią sudaro Bendrosios sąlygos,
Specialiosios sąlygos, Taisyklės, įskaitant visus vėlesnius Bendrųjų, Specialiųjų sąlygų ir ar Taisyklių pakeitimus, papildymus ir / ar kitus Šalių
susitarimus.
1.31. Specialiosios sąlygos – Sutarties sudėtinė dalis, kurioje nustatytos Šalių sutartos komercinės ir / ar kitos Sutarties sąlygos, taikytinos Šalims
vykdant Sutartį.
1.32. Taisyklės – Šalims taikytinos naudojimosi Paslaugomis taisyklės, pridedamos prie Sutarties ir / ar patalpintos Paslaugų teikėjo internetinėje
svetainėje.
1.33. Šalys / Šalis – Klientas ir Paslaugų teikėjas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi.
1.34. Nepilnametis lankytojas – Specialiųjų sąlygų 2.1. punkte nurodytas nepilnametis asmuo, kurio naudai Klientas sudaro Sutartį ir kuris turi teisę
naudotis atitinkamomis Paslaugomis. Siekiant aiškumo, pažymima, kad, kai Specialiųjų sąlygų 2.1. punkte nurodytas Nepilnametis lankytojas,
tai:
1.34.1. tik pastarasis asmuo turi teisę naudotis atitinkamomis Paslaugomis (o pats Klientas neturi teisės naudotis Paslaugomis);
1.34.2. Klientas užtikrina, kad Nepilnametis lankytojas laikysis Taisyklių reikalavimų;
1.34.3. priklausomai nuo Sutarties sąlygų konteksto, nuorodą į Klientą turi būti suprantama kaip nuoroda į Nepilnametį lankytoją.
2.
SUTARTIES DALYKAS
2.1. Šia Sutartimi Šalys geranoriškai ir laisva valia susitaria dėl Paslaugų teikimo ir atsiskaitymo už jas sąlygų, t.y. Paslaugų teikėjas pasitelkdamas
savo išteklius, priemones ir patirtį, atsižvelgdamas į Kliento poreikius bei vadovaudamasis taikomais teisės aktais, įsipareigoja suteikti Klientui
Kliento Specialiosiose sąlygose pasirinktas Paslaugas Kliento nurodytame Sporto klube, o Klientas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka
atsiskaityti su Paslaugų teikėjo suteiktas Paslaugas, laikytis Taisyklių ir tinkamai vykdyti kitus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.
2.2. Esant neatitikimų tarp Sutartį sudarančių dokumentų, nustatoma tokia jų viršenybė: pirma, Specialiosios sąlygos, antra, Bendrosios sąlygos,
trečia, Taisyklės.
2.3. Klientas, pasirašydamas Sutartį patvirtina, kad:
2.3.1. prieš jam sudarant Sutartį Paslaugų teikėjas suteikė jam išsamią ir suprantamą informaciją apie teikiamų Paslaugų prigimtį, specifiką, teikimo
sąlygas, kainą, teikimo terminus, išaiškino Klientui Šalių atsakomybę už netinkamą Sutarties vykdymą, suteikė kitą Kliento apsisprendimui
sudaryti Sutartį reikalingą / reikšmingą informaciją;
2.3.2. tinkamai pats ar pasitelkdamas gydytojų pagalbą įvertino savo sveikatos būklę, pastaroji yra tinkama Kliento pasirinktų Paslaugų gavimui, turi
(jei tokie yra reikalingi) visus reikiamus sveikatos priežiūros įstaigų / gydytojų leidimus, suderinimus, sutikimus Kliento pasirinktoms Sporto
ir / ar Soliariumo paslaugoms, todėl nėra jokių su Kliento sveikata susijusių aplinkybių, dėl kurių Klientas negalėtų naudotis Paslaugomis.
2.4. Tuo atveju, jeigu Sutartis pasirašoma su juridiniu asmeniu, tai toks juridinis asmuo turi per 2 (dvi) Darbo dienas pateikti Paslaugų teikėjui asmenų,
kurie naudosis Paslaugomis, sąrašą, nurodydamas tikslius bei teisingus jų asmens duomenis (vardus, pavardes, gyvenamosios vietos adresus,
telefono numerius, el. paštų adresus). Sutartį pasirašęs juridinis asmuo privalo užtikrinti, kad visi minėtame sąraše nurodyti asmenys
pasirašytinai susipažintų su Sutartimi, įskaitant Taisykles, ir įsipareigotų laikytis Klientui privalomų sąlygų.
3.
ŠALIŲ PAREIGOS IR TEISĖS
3.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:
3.1.1. tinkamai ir kokybiškai teikti Klientui Paslaugas, laikydamasis Sutartyje nustatytos tvarkos ir sąlygų, šiuo tikslu dėti protingas pastangas, vykdyti
savo įsipareigojimus taip, kad užtikrinti Kliento poreikius ir lūkesčius;
3.1.2. teisės aktų nustatyta tvarka tvarkyti Kliento asmens duomenis ir užtikrinti tinkamą jų apsaugą;
3.1.3. prieš protingą terminą informuoti Klientą apie bet kokius nepalankius veiksnius ar kitas objektyvias aplinkybes, kurie / kurios gali turėti įtakos
Paslaugų teikėjo galimybei tinkamai ir laiku vykdyti Sutartį. Tuo atveju, jeigu Paslaugos atitinkamą laikotarpį Klientui nebus teikiamos dėl
Paslaugų teikėjo kaltės ar nuo Paslaugų teikėjo priklausančių aplinkybių (pvz., Sporto klubo kapitalinio ar paprastojo remonto, sportinio
inventoriais profilaktinio patikrinimo ir kitais atvejais), tai Paslaugų teikėjas, Kliento pasirinkimu, arba sustabdys Abonementą ir pratęs
Abonemento galiojimą atitinkamam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas Abonementas, arba už tą laikotarpį, kurio metu ne dėl Kliento kaltės
Paslaugos Klientui nebuvo teikiamos, grąžins Klientui pinigus. Klientas apie minėtą pasirinkimą turi informuoti Paslaugų teikėją per 5 (penkias)
Darbo dienas nuo Paslaugų teikėjo pranešimo apie laikiną Paslaugų teikimo sustabdymą gavimo. Šalys susitaria, kad jeigu Paslaugų teikėjas
per minėtą terminą negauna iš Kliento atitinkamo sprendimo, laikoma, kad Klientas laisva valia išrinko Abonemento pratęsimą, kaip nurodyta
aukščiau šiame punkte.
3.1.4. vykdyti kitus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.
3.2. Klientas įsipareigoja:
3.2.1. sąžiningai, atsakingai ir rūpestingai naudotis Sporto klubo infrastruktūra, sportiniu ir kitu Paslaugų teikėjo inventoriumi, nedaryti žalos Paslaugų
teikėjui ir tretiesiems asmenims ir šių asmenų turtui;
3.2.2. tinkamai laikytis Taisyklių, kitų Sutarties reikalavimų, vykdyti pagrįstus, teisėtus Paslaugų teikėjo / Sporto klubo atstovų prašymus;
3.2.3. visiškai atsiskaityti už Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka;
3.2.4. pateikti Paslaugų teikėjui teisingą informaciją ir dokumentus, pagrįstai reikalingus tinkamam Paslaugų teikimui;
3.2.5. raštu ar Specialiosiose sąlygose nurodytu el. paštu informuoti Paslaugų teikėją apie savo duomenų, nurodytų Specialiosiose sąlygose,
pasikeitimą ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas. Neįvykdžius šios sąlygos, bus laikoma, kad Kliento duomenys, pateikti Specialiosiose
sąlygose, yra teisingi ir visa informacija / korespondencija, siunčiama Specialiosiose sąlygose nurodytais kontaktais, yra laikoma tinkamai
įteikta;
3.2.6. vykdyti kitus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.
3.3. Klientas turi teisę:
3.3.1. gauti išsamią informaciją, susijusią su Paslaugų teikimu;
3.3.2. už papildomą mokestį naudotis kitomis Paslaugų teikėjo ar trečiųjų asmenų Sporto klube teikiamomis paslaugomis;
3.3.3. už pasirinktą Abonementą atsiskaityti grynaisiais pinigais arba banko kortele Sporto klubo kasoje, bankiniu pavedimu, E. Sąskaita, dovanų
čekiu ar kitomis Paslaugų teikėjo atitinkamu metu naudojamu atsiskaitymo būdu;
3.3.4. užsakyti E. Sąskaitos apmokėjimą automatiniu būdu. Norėdamas atsisakyti šios paslaugos, Klientas turi informuoti Paslaugų teikėją ne vėliau
kaip prieš 10 Darbo dienų;
3.3.5. pasirinkti Abonento ID: piršto atspaudo ar Klientui išduotos kortelės skaitmeninį nuskaitymą ar asmens tapatybę patvirtinančio dokumento su
nuotrauka (tapatybės kortelės, paso, vairuotojo pažymėjimo ir pan.) parodymas Sporto klubo administracijai;
3.3.6. įsigijęs Metinį abonementą, turi teisę ne trumpesniam nei 7 iš eilės einančių dienų laikotarpiui, tačiau visais atvejais ne ilgiau kaip 30 dienų per
Abonemento galiojimo laikotarpį, sustabdyti Abonemento galiojimą. Tokiu atveju Abonemento galiojimas pratęsiamas laikotarpiui, kuriuo jo
galiojimas buvo sustabdytas;
3.3.7. įsigijęs Abonementą su Minimaliu naudojimosi Paslaugomis laikotarpiu ne trumpesniu nei 12 mėn. ir už kurį Klientas atsiskaito E. Sąskaitos
būdu, turi teisę pranešti Paslaugų teikėjui, jog laikotarpį, ne trumpesnį nei 7 iš eilės einančių dienų laikotarpiui, tačiau visais atvejais ne ilgiau
kaip 30 dienų per Minimalų naudojimosi Paslaugomis laikotarpį, nesinaudosiantis Paslaugomis. Jeigu, buvus prieš tai nurodytam laikotarpiui,
yra pratęsiamas aukščiau nurodyto Abonemento galiojimas, Klientui (pratęstas laikotarpiui) suteikiama Nuolaida, lygią Abonemento kainai,
proporcingai Kliento neišnaudotam Abonemento laikotarpiui;
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3.3.8. įsigijęs i.) Metinį abonementą ar ii.) Abonementą su Minimaliu naudojimosi Paslaugomis laikotarpiu ne trumpesniu nei 12 mėn. ir už kurį
Klientas atsiskaito E. Sąskaitos būdu, turi teisę, Paslaugų teikėjo sutikimu (Paslaugų teikėjo atsisakymas turi būti motyvuotas), vieną kartą
perleisti tokį Abonementą ir su juo susijusias Kliento skolas Perėmėjui, pateikdamas Paslaugų teikėjui pastarojo nustatytos formos prašymą;
3.3.9. atsisakyti Paslaugų / nutraukti Sutartį Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis;
3.3.10. kitas Sutartyje, įskaitant Taisykles, ir galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.
4.
ATSISKAITYMO UŽ PASLAUGAS TVARKA
4.1. Klientas pasirinktu atsiskaitymo būdu visais atvejais iš anksto atsiskaito už atitinkamą Paslaugų teikimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai Sutartyje
aiškiai numatyti kiti atsiskaitymo terminai;
4.2. Klientui pasirinkus atsiskaityti už Paslaugas E. Sąskaitos būdu, Klientui iki kiekvieno mėnesio 11-tos dienos bus atsiunčiama E. Sąskaita už
ateinančio mėnesio Kliento pasirinktą Abonementą. Klientas įsipareigoją šią sąskaitą apmokėti iki einamojo mėnesio 20-tos dienos. Jeigu Klientui
pasirinkus automatinį E. Sąskaitų apmokėjimą Kliento atsiskaitomojoje sąskaitoje banke nėra ar nepakanka lėšų atitinkamai įmokai už Paslaugas
nurašyti arba Klientas šiame punkte pats neapmoka E. Sąskaitos, tokiu atveju Abonento ID blokuojamas ir Klientas nėra įleidžiamas į Sporto
klubą iki to laiko, kol Klientas tinkamai atsiskaito su Paslaugų teikėju už Paslaugas.
4.3. Jei iš Kliento gautų įmokų nepakanka visam Kliento įsiskolinimui už Paslaugas padengti, Šalys susitaria, kad gautos įmokos paskirstomos tokia
tvarka: pirmiausia, padengiamos Paslaugų teikėjo patirtos išlaidos išieškant skolą iš Kliento, toliau padengiami nuostoliai, netesybos,
priskaičiuotos palūkanos, paskiausiai padengiama skola už Paslaugas (pradedant seniausia).
5.
ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
5.1. Šalis, netinkamai vykdanti Sutartį, privalo atlyginti visus kitos Šalies patirtus pagrįstus nuostolius.
5.2. Klientas, vėluodamas atsiskaityti už Paslaugas, sutinka mokėti Paslaugų teikėjui 0,1 % (vienos dešimtosios procento) dydžio netesybas už
kiekvieną pavėluotą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos.
5.3. Šalys susitaria, kad jeigu Paslaugų teikimas buvo laikinai sustabdytas, apribotas ar nutrauktas dėl Kliento kaltės, nenutraukiant Sutarties (t.y.
Bendrųjų sąlygų 6.2.1.-6.2.4 punktuose numatyti atvejai), Klientas neatleidžiamas nuo mokėjimo už Paslaugas už visą laikotarpį, kuomet
Paslaugų teikimas buvo sustabdytas, apribotas ar nutrauktas.
5.4. Paslaugų teikėjas neatsako už Kliento sveikatos sutrikimus ir neatlygina Klientui nei turtinės nei neturtinės žalos, atsiradusius Kliento sveikatai
/ gyvybei, atsiradusią dėl to, kad Klientas netinkamai naudojosi Paslaugomis, pasirinko netinkamą sportinį ar kitokį inventorių, viršijo leistinus ar
rekomenduojamus krūvius, nevykdė sveikatos priežiūros įstaigos / gydytojų reikalavimų / rekomendacijų, nesilaikė Sutartyje, įskaitant Taisykles,
nustatytų reikalavimų / sąlygų / apribojimų, elgėsi kitaip neapdariai, neatsakingai, nerūpestingai ir /ar pažeisdamas visuotinai priimtas / įprastas
elgesio taisykles / standartus. Šalys aiškiai patvirtina, kad visas Paslaugų teikėjo siūlomas paslaugas, jų apimtis, periodiškumą / Sporto klubo
lankomumą, Paslaugų / užsiėmimų / pratimų intensyvumą / dažnumą ir pan. Klientas pasirenka, naudojasi savo asmenine rizika ir atsakomybe.
5.5. Klientas, sudarydamas Sutartį Nepilnamečio lankytojo naudai, (i) patvirtina, kad Nepilnamečio lankytojo sveikatos būklė leidžia jam
naudotis Sporto paslaugomis, (ii) patvirtina, kad išsamiai išaiškino Nepilnamečiam lankytojui Sutarties turinį, Taisyklių reikalavimus
ir patvirtina, kad Nepilnametis lankytojas susipažino su Taisyklėmis, jas suprato ir jų griežtai laikysis, (iii) atsižvelgiant į Bendrųjų
sąlygų 5.4. punkto nuostatas, yra visiškai atsakingas už Nepilnamečio lankytojo tinkamą naudojimąsi Paslaugomis, taip pat bet kokią
žalą Nepilnamečio lankytojo sveikatai, jo sveikatos sutrikimą, išskyrus, kai toks sutrikimas įvyko dėl Sporto klubo kaltės, (iv) yra
atsakingas Paslaugų teikėjui už Nepilnamečio lankytojo Sporto klubui padarytą žalą.
5.6. Klientui yra žinoma, kad Sporto klube ne visada (t.y. ne visu laiku, kuomet Sporto klubas veikia ir yra prieinamas Klientui) bus Sporto klubą
prižiūrintis ir / ar aptarnaujantis Sporto klubo personalas, ir Klientas prisiima riziką, žalą, nuostolius ir kitas galimas neigiamas pasekmes,
susijusias su savarankišku (neprižiūrint aptarnaujančiam Sporto klubo personalui) naudojimusi Paslaugomis.
5.7. Paslaugų teikėjas neatsako už bet kokių Sporto klube trečiųjų asmenų teikiamas paslaugas, išskyrus atvejus, kai dėl tokių paslaugų teikimo tarp
Kliento ir Paslaugų teikėjo buvo sudaryta atskira sutartis.
5.8. Klientas įsipareigoja atlyginti Paslaugų teikėjui padarytą žalą per 5 (penkias) Darbo dienas nuo žalą pagrindžiančių dokumentų pateikimo dienos,
nebent Šalys raštu susitartų kitaip.
5.9. Kai Klientas yra juridinis asmuo, jis prisiima visą atsakomybę už juridinio asmens asmenų, kuriems buvo suteikta teisė naudotis Paslaugomis,
padarytą žalą.
6.
PASLAUGŲ SUSTABDYMAS, SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS
6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo arba iki Sutarties nutraukimo joje nustatytu
pagrindu. Po Sutarties pasibaigimo lieka galioti tie Šalių įsipareigojimai, kurie pagal savo esmę / tikslą ar Sutarties sąlygas turi galioti ir Sutarčiai
pasibaigus.
6.2. Paslaugų teikėjas turi teisę neteismine tvarka vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo laikinai sustabdyti ir / ar apriboti ir / ar nutraukti Klientui
Paslaugų teikimą ir / ar vienašališkai nutraukti Sutartį (apie Sutarties nutraukimą raštu ar el. paštu pranešdamas Klientui per protingą terminą
nuo Paslaugų teikimo sustabdymo / apribojimo / nutraukimo dienos) esant žemiau nurodytiems pagrindams, kuriuos Šalys, pasirašydamos
Sutartį, pripažįsta svarbiais ir esminiais žemiau išvardintais atvejais, kuriuos Šalys, pasirašydamos Sutartį, pripažįsta svarbiais ir esminiais:
6.2.1. Klientas vėluoja atsiskaityti už Paslaugas ar vėluoja atlyginti Paslaugų teikėjui padarytą žalą ilgiau kaip 10 (dešimt) dienų;
6.2.2. Klientas pažeidžia Taisyklių reikalavimus ar gadina trečiųjų asmenų ar Paslaugų teikėjo turtą (sportinį inventorių, įrangą ir pan.) ar kitaip
daro žalą Paslaugų teikėjui ar tretiesiems asmenims ar jų turtui, ar kelia pavojų savo ar kitų asmenų gyvybei, sveikatai;
6.2.3. Klientas Sporto klube atlieka / ketina atlikti veiksmus, turinčius nusikalstamos veikos ar administracinio nusižengimo požymius (pvz.,
vagystė, narkotinių medžiagų, alkoholinių gėrimų vartojimas);
6.2.4. jeigu Kliento neteisėti veiksmai riboja kitų Paslaugų teikėjo Klientų galimybę pasinaudoti Paslaugų teikėjo teikiamomis Paslaugomis;
6.2.5. Klientas nevykdo kitų esminių Sutarties, įskaitant Taisykles, sąlygų;
6.2.6. jeigu Paslaugos negali būti suteiktos dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Paslaugų teikėjo (pvz., nutrūksta elektros energijos tiekimas,
įvyksta miesto inžinerinių tinklų avarijos, force majeure aplinkybės);
6.2.7. Klientui iškeliama bankroto arba restruktūrizavimo byla (ar teismui pateikiamas pareiškimas iškelti tokią bylą) ir Klientas nepateikia
Paslaugų teikėjui tolesnio Sutarties vykdymo garantijų.
6.3. Klientas turi teisę neteismine tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie nutraukimą raštu ar el. paštu įspėdamas Paslaugų teikėją ne vėliau kaip
prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų šiais atvejais:
6.3.1. Paslaugų teikėjui pakeitus Taisykles, kai tokie pakeitimai iš esmės blogina Kliento padėtį;
6.3.2. jeigu Paslaugų teikėjas dėl savo kaltės neteikia Klientui Paslaugų ilgiau kaip 5 (penkias) Darbo dienas;
6.3.3. Paslaugų teikėjui nevykdant kitų Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, jeigu Paslaugų teikėjas per aukščiau minėtą įspėjimo apie Sutarties
nutraukimo terminą nepašalino atitinkamų Paslaugų trūkumų / Sutarties pažeidimų;
6.3.4. kitais teisės aktuose numatytais atvejais.
6.4. Šalys susitaria, kad jeigu Sutartis / Abonementas, kuriai / kuriam buvo nustatytas Minimalus naudojimosi Paslaugomis laikotarpis, nutraukiama
Kliento iniciatyva nesant Paslaugų teikėjo kaltės (t.y. Bendrųjų sąlygų 6.3. punkte numatytu atveju) arba Paslaugų teikėjo iniciatyva esant Kliento
kaltei (t.y. Bendrųjų sąlygų 6.2.1.- 6.2.5. punktuose numatytais atvejais), Klientas turi pareigą atlyginti Paslaugų teikėjo nuostolius, kuriais Šalys
laiko:
6.4.1. visas Klientui suteiktas Nuolaidas (jų sumas), kurios nurodytos Specialiosiose sąlygose, už laikotarpį, skaičiuojamą nuo Paslaugų teikimo
pradžios iki Sutarties nutraukimo dienos, tačiau ne daugiau kaip po 10 Eur (dešimt eurų) už kiekvieną mėnesį (t.y. grąžintinų Nuolaidų
suma neviršys mėnesių, einančių nuo Paslaugų teikimo pradžios iki Sutarties nutraukimo dienos, skaičiaus x 10 Eur.). Šalys,
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pasirašydamos Sutartį, tokį nuolaidų kompensavimą pripažįsta ir laiko Šalių iš anksto aptartų Paslaugų teikėjo tiesioginių nuostolių ir
būtinų išlaidų dėl priešlaikinio Sutarties / Abonemento galiojimo nutraukimo atlyginimu;
6.4.2. kitus mokesčius, susijus su faktiškai suteiktomis Paslaugomis;
6.4.3. kitas protingas išlaidas (nuostolius), kurias (kuriuos) Paslaugų teikėjas, patyrė norėdamas įvykdyti Sutartį.
6.4.4. Atskaičius aukščiau minėtuose 6.4.1. - 6.4.3. punktuose nurodytus nuostolius, taip pat Kliento įsiskolinimus, likusi Kliento sumokėtos už
Abonementą kainos dalis yra grąžinama Klientui per 5 (penkias) Darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos.
6.4.5. Bet kokiais pagrindais nutraukus Abonemento, už kurį Klientas yra sumokėjęs avansu, galiojimą, Klientui grąžinama kainos dalis už
neišnaudotą Abonemento galiojimo laikotarpį, atėmus Sutarties 6.4. punkte nurodytas sumas (esant atitinkamam pagrindui).
6.5. Pasikeitus rinkos sąlygoms, teisiniam reglamentavimui, taip pat esant kitiems objektyviems pagrindams, Paslaugų teikėjas turi teisę bet kuriuo
Sutarties galiojimo metu vienašališkai pakeisti Taisykles, jų aktualią (pakeistą) redakciją paskelbdamas interneto svetainėje www.gymplius.lt ir
Bendrųjų sąlygų 7.5. punkte nurodytais būdais (bet kuriuo iš jų) informuodamas Klientą apie pakeitimo faktą. Klientas, gavęs tokį pranešimą,
privalo www.gymplius.lt susipažinti su atitinkamais pakeitimais bei naująja Taisyklių redakcija. Tuo atveju, kai, pakeitus Taisykles, tokie
pakeitimai iš esmės blogina Kliento padėtį, Klientas, nesutinkantis su Taisyklių pakeitimais, turi teisę per 5 (penkias) Darbo dienas nuo pranešimo
apie Taisyklių pakeitimus gavimo, nutraukti Sutartį (Bendrųjų sąlygų 6.3.1. punktas). Klientui iki prieš tai einančiame sakinyje nurodyto termino
pabaigos nepateikus Paslaugų teikėjui pranešimo apie Sutarties nutraukimą, laikoma, kad jis sutiko su naująja Taisyklių redakcija ir ji yra taikoma
nuo pranešimo apie Taisyklių pakeitimus gavimo dienos. Klientas patvirtina suprantąs, jog, nepaisant to, kokia Taisyklių redakcija galiojo
Sutarties pasirašymo dieną, bus laikoma, kad aktuali ir Šalių santykiams taikytina Taisyklių redakcija visuomet bus ta, kuri atitinkamu metu yra
paskelbta www.gymplius.lt.
6.6. Bet kurio Abonemento su Minimaliu naudojimosi Paslaugomis laikotarpiu ne trumpesniu nei 12 mėn. ir už kurį Klientas atsiskaito E. Sąskaitos
būdu galiojimas automatiškai pratęsiamas neterminuotai tomis pačiomis sąlygomis, išskyrus tai, kad netaikomas Minimalus naudojimosi
Paslaugomis laikotarpis, jeigu Klientas ne vėliau kaip likus 30 dienų iki paskutinės Abonemento galiojimo dienos nepateikia Paslaugų teikėjui
pranešimo apie nepageidavimą pratęsti Abonemento galiojimą. Tokio neterminuotai pratęsto Abonemento galiojimą Klientas turi teisę nutraukti
pateikdamas Paslaugų teikėjui atitinkamą pranešimą; tokiu atveju abonementas bus laikomas pasibaigusiu paskutinę kito kalendorinio mėnesio,
einančio po Kliento pranešimo pateikimo dienos (pvz. jei Kliento pranešimas pateikiamas kovo 8 d., abonementas bus laikomas pasibaigusiu
balandžio 30 d., t.y. balandžio 30 d. yra paskutinė abonemento galiojimo diena).
6.7. Klientui nevykdant mokėjimo įsipareigojimų Paslaugos teikėjas turi teisę perduoti informaciją apie Klientą (jo asmens duomenis) ir kitą
informaciją, susijusią su debitoriniu įsiskolinimu, teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims, mokumo įvertinimo ir įsiskolinimo valdymo
tikslu, skolų išieškojimo įmonėms skolų išieškojimo tikslu.
7.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
7.1. Kliento asmens duomenys yra tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų taikomų teisės aktų nustatyta
tvarka.
7.2. Visi Sutarties pakeitimai, papildymai, taip pat visi kiti su Sutartimi susiję dokumentai sudaromi raštu ir patvirtinami Šalių (ar jų tinkamai įgaliotų
atstovų) parašais. Jokie dokumentai ir susitarimai negalioja, jeigu jie sudaryti pažeidžiant šiame punkte numatytą tvarką, išskyrus jeigu Sutartyje,
įskaitant Taisykles, nenustatyta kitaip.
7.3. Paslaugų teikėjas turi teisę bet kada perleisti visas teises ir / ar pareigas pagal Sutartį bet kuriam asmeniui be Kliento sutikimo.
7.4. Bet kokie iš Sutarties kylantys ginčai, nesutarimai ar prieštaravimai sprendžiami derybų būdu, t.y. Šalys deda visas pastangas, kad išspręstų iš
Sutarties kylančius ginčus taikiomis derybomis, ir laikantis žemiau šiame punkte nustatytos tvarkos. Klientas, pagrįstai manantis, kad jo teisės
buvo pažeistos, visų pirmiausia turi raštu ar el. paštu kreiptis į Paslaugų teikėją / Sporto klubą ir Paslaugų teikėjas per 14 dienų nuo Kliento
rašytinių pretenzijų gavimo dienos, turi Klientui pateikti atsakymą. Tuo atveju, jeigu Paslaugų teikėjo atsakymas Kliento netenkins, Klientas turi
teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85)
279
1466,
interneto
svetainė www.vvtat.lt
(arba
į
Valstybinės
vartotojų
teisių
apsaugos
tarnybos
teritorinį
padalinį http://vvtat.lt/lt/struktura_ir_kontaktai/teritoriniai-padaliniai.html),
arba
užpildyti
prašymo
formą
EGS
platformoje https://ec.europa.eu/odr/.
7.5. Visi pranešimai ir kitas susirašinėjimas, vykdant šią Sutartį, įteikiami kitai Šaliai pasirašytinai, arba siunčiami registruotu paštu Specialiosiose
sąlygose nurodytu adresu arba Specialiosiose sąlygose nurodytu elektroniniu paštu arba trumpąja žinute Specialiosiose sąlygose nurodytu
judriojo ryšio numeriu. Pranešimai laikomi gautais šiais atvejais:
7.5.1. kai jie buvo įteikti pasirašytinai – įteikimo dieną;
7.5.2. kai jie buvo išsiųsti registruotu paštu – 5 (penktą) dieną po išsiuntimo;
7.5.3. kai jie buvo išsiųsti elektroniniu paštu ar trumpąja žinute – išsiuntimo elektroniniu paštu ar trumpąja žinute dieną, o jeigu pranešimas
buvo išsiųstas pasibaigus darbo valandoms arba ne darbo dieną – kitą darbo dieną;
7.6. Šalys įsipareigoja viena kitai pranešti apie jų adreso, pavadinimo, elektroninio pašto, banko sąskaitos rekvizitų ir / ar kitų rekvizitų pasikeitimus
likus ne mažiau kaip trims (3) Darbo dienoms iki tokių pasikeitimų įsigaliojimo. Jeigu Šalis nepraneša kitai Šaliai apie savo rekvizitų pasikeitimą,
kaip to reikalaujama šiame punkte, laikoma, kad pranešimas išsiųstas teisingai, jeigu jis išsiųstas Sutarties įvadinėje pastraipoje nurodytu adresu
arba paskutiniu Šaliai žinomu adresu.
7.7. Sutartis su visais priedais yra visaapimantis Šalių susitarimas dėl Sutarties objekto ir ja pakeičiami visi ankstesni rašytiniai ir žodiniai susitarimai,
susiję su šiuo objektu.
7.8. Sutartis sudaryta dviem vienodais egzemplioriais lietuvių kalba – po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.
8.

ŠALIŲ PARAŠAI
Klientas / Kliento vardu:

Paslaugų teikėjo vardu:

__________________________________
[Vardas, pavardė, parašas]

___________________________________
[Vardas, pavardė]
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