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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 –Klientą identifikuojanti ir patekimą į Sporto klubą užtikrinanti priemonė: Klientui 

išduotos asmeninės nario kortelės numeris ir/arba indentifikavimas kliento piršto antspaudu. 

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. EUR – bendra Europos Sąjungos valstybių narių atsiskaitymo valiuta.  

1.6. 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 5 punkte) E. Sąskaitos apmokėjimas galimas automatiniu būdu.  

1.7. Minimalus naudojimosi Paslaugomis laikotarpis – Specialiosiose sąlygose nurodytas trumpiausias 

naudojimosi terminas, kurio metu Klientas turi teisę ir įsipareigoja naudotis atitinkamomis 

Paslaugomis. 

1.8. 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.  

1.9. 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. 

1.10. Sporto klubas – Paslaugų teikėjo valdomas sporto klubas, pažymėtas prekės ženklu „Fitness 

Factory Gym“ (ar bet kuriuo kitu ženklu, kuriuo ateityje gali būti pakeistas prekių ženklas „Fitness 

Factory Gym“), kurį Klientas pasirinko Specialiųjų sąlygų 3 punkte ir kuriame Sutartyje nustatyta 

tvarka ir sąlygomis Klientui teikiamos Kliento Specialiųjų sąlygų 4 punkte pasirinktos Paslaugos.  

1.11. Sporto paslaugos – Sporto klubo teikiamos paslaugos, kurias sudaro Klientui Sutartyje 

nustatyta tvarka ir sąlygomis suteikiama teisė naudotis: (i) Sporto klubo treniruoklių salėmis, 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. 

1.12. 2 mėnesių abonementas – Kliento teisė 60 dienų naudotis Sporto paslaugomis Sporto klube 

1.13. Metinis abonementas - Kliento teisė vienerius metus naudotis Sporto paslaugomis Sporto 

klube. 

1.14. Mėnuo – laikotarpis, prasidedantis pirmąja naudojimosi Sporto paslaugomis dieną (Abonento 

ID aktyvavimo dieną) ir pasibaigiantis praėjus 30 dienų nuo pirmiau nurodytos dienos.  

1.15. 1 Vizitas  – Kliento teisė 1 dieną naudotis Sporto paslaugomis Sporto klube. 
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1.16. 8 Vizitai – Kliento teisė apsilankti 8 kartus per 60 kalendorinių dienų ir pasinaudoti Sporto 

klubo paslaugomis. 

1.17. 20 Vizitų – Kliento teisė apsilankyti 20 kartų per 60 kalendorinių dienų ir pasinaudoti Sporto 

klubo paslaugomis. 

1.18. Sporto ir kitų paslaugų teikimo sutartis ar Sutartis – ši Sporto 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.  

1.19. Specialiosios sąlygos – Sutarties sudėtinė dalis, kurioje nustatytos Šalių sutartos komercinės 

ir / ar kitos Sutarties sąlygos, taikytinos Šalims vykdant Sutartį.  

1.20. Taisyklės – Šalims taikytinos naudojimosi Paslaugomis taisyklės, pridedamos prie Sutarties ir / 

ar patalpintos Paslaugų teikėjo internetinėje svetainėje. 

1.21. Šalys / Šalis – Klientas ir Paslaugų teikėjas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – 

Šalimi.  

1.22. Nepilnametis lankytojas – Specialiųjų sąlygų 2.1. punkte nurodytas nepilnametis asmuo, 

kurio naudai Klientas sudaro Sutartį ir kuris turi teisę naudotis atitinkamomis Paslaugomis.  

1.23. Siekiant aiškumo, pažymima, kad, kai Specialiųjų sąlygų 2.1. punkte nurodytas Nepilnametis 

lankytojas, tai:  

1.21.1. tik pastarasis asmuo turi teisę naudotis atitinkamomis Paslaugomis (o pats Klientas 

neturi teisės naudotis Paslaugomis); 

1.21.2. Klientas užtikrina, kad Nepilnametis lankytojas laikysis Taisyklių reikalavimų;   

1.21.3 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 paslaugoms, 

todėl nėra jokių su Kliento sveikata susijusių aplinkybių, dėl kurių Klientas negalėtų naudotis 

Paslaugomis. 
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 2.4. Tuo atveju, jeigu Sutartis pasirašoma su juridiniu asmeniu, tai toks juridinis asmuo turi per 2 (dvi) 

Darbo dienas pateikti Paslaugų teikėjui Abonento ID aktyvavimui 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.  
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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. klientas neturi teisės prašyti stabdyti bet kurį abonemento planą, arba pratęsti abonemento 

galiojimą dėl ligos ar kitų priežasčių išskyrus klientus, kurie įsigiję planą „Metinis planas +“. 

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. Klientas turi iš anksto pranešti apie planuojamą abonemento 

stabdymą. Nepranešus išanksto praleistos dienos nėra pridedamos prie abonemento galiojimo 

laiko. 

3.3.7. įsigijęs Metinį abonementą, su Minimaliu naudojimosi Paslaugomis laikotarpiu ne trumpesniu 

nei 12 mėn. klientas, 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;  

3.3.8. atsisakyti Paslaugų / nutraukti Sutartį Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis;  

3.3.9. 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 2-

tos dienos bus atsiunčiama E. Sąskaita už ateinančio mėnesio Kliento pasirinktą Abonementą. 

Klientas įsipareigoją šią sąskaitą apmokėti iki einamojo mėnesio 7-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).  
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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. Paslaugų teikėjas neatsako už bet kokių Sporto klube trečiųjų asmenų teikiamas paslaugas. 

5.7. Klientas įsipareigoja atlyginti Paslaugų teikėjui padarytą žalą per 5 (penkias) Darbo dienas nuo 

žalą pagrindžiančių dokumentų pateikimo dienos, nebent Šalys raštu susitartų kitaip.  

5.8. 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 



6 
 

Paslaugos teikėjas               Paslaugos gavėjas  

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), jei klientas sporto klubo patalpose arba ir/arba sporto klubo teritorijoje 

vygdo ūkinę komercinę veiklą. 

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), dovanas, kurios nurodytos Specialiosiose 

sąlygose, už laikotarpį, skaičiuojamą nuo Paslaugų teikimo pradžios iki Sutarties nutraukimo dienos. 

Šalys, 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.  



7 
 

Paslaugos teikėjas               Paslaugos gavėjas  

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), skaičiuojant abonementą 

galiojantį iki paskutinės abonemento galiojimo dienos einamąjį mėnesį.  

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.factory-gym.lt ir 

Bendrųjų sąlygų 7.5. punkte nurodytais būdais (bet kuriuo iš jų) informuodamas Klientą apie 

pakeitimo faktą. Klientas, gavęs tokį pranešimą, privalo www.factory-gym.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.factory-gym.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 pratęsimas 

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 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.  
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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: __________________________________ [Vardas, pavardė, parašas]  

 

Paslaugų teikėjo vardu: ___________________________________[Vardas, pavardė, parašas, spaudas] 

https://ec.europa.eu/odr/

