VIEŠO INTERESO SPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS Nr.
2019 m. ____ mėn. ____ d.,
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS
Specialiosiose sąlygose didžiąją raide rašomos sąvokos yra apibrėžtos Bendrosiose sąlygose.
1.
2.

PASLAUGŲ TEIKĖJAS: Sporto klubas „Fitness Factory Gym“, juridinio asmens kodas 302299878, adresas:
Vytauto g. 109a, Garliava, Kauno rajonas. Banko sąskaita: LT167300010134573688
KLIENTAS

Vardas, Pavardė,
Juridinio asmens
pavadinimas
Adresas
Juridinio/fizinio asmens
kodas
PVM mokėtojo kodas
Telefonas
El. Paštas
Atstovavimo pagrindas
3.

PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA – Vytauto g. 109a, Garliava, Kauno rajonas.

4.

PASLAUGŲ TEIKIMO VARIANTAI IR KAINOS.
4.1. Abonementinis mokestis laisvu grafiku planas „Standartinis“ – 40 Eur/mėn.
4.2. Metinis abonementinis mokestis laisvu grafiku mokant įmokas dalimis „Standartinis metams“ – 40 Eur/mėn.x 12 mėn
visa mokėtina suma 480 Eur. minimalus paslaugos naudojimosi laikotarpis 12 mėn.*
4.3. Metinis abonementinis mokestis laisvu grafiku mokant įmokas dalimis „Standartinis metams +“ – 40 Eur/mėn.x 12 mėn
visa mokėtina suma 480 Eur. minimalus paslaugos naudojimosi laikotarpis 12 mėn.**
4.4. Abonementinis mokestis 2 asmenų šeimai laisvu grafiku planas „Grupinis“ – 70 Eur.mėn (po 35 Eur/mėn/asm.)
4.5. Abonementinis mokestis studentams, moksleiviams, pensininkams, neįgaliesiams laivu grafiku planas „Lengvatinis“ –
33 Eur/mėn.
4.6. Abonementinis mokestis planas „Ankstyvas rytas“ – 20 Eur/mėn.
4.7. Abonementinis mokestis planas „Ankstyvas rytas +“ – 25 Eur/mėn.
4.8. Abonementinis mokestis planas „Pietūs“ – 25 Eur/mėn.
4.9. Abonementinis mokestis planas „Pietūs +“ – 30 Eur/mėn.
4.10. Abonementinis mokestis vaikams iki 15 metų laisvu grafiku „Pusinis planas“ – 25 Eur/mėn.
4.11. 2 savaičių abonementas laisvu grafiku „2 savaičių planas“ - 25 Eur/mėn.
4.12. 1 savaitės abonementas laisvu grafiku „1 savaitės planas“ - 18 Eur/mėn.
4.13. 8 vizitų abonementas laisvu grafiku, galioja 60 kalendorinių dienų „8 vizitų planas“ – 30 Eur/mėn.
4.14. 20 vizitų abonementas laisvu grafiku, galioja 60 kalendorinių dienų „20 vizitų planas“ – 60 Eur/mėn.
4.15. Vienkartinis abonementas, galioja 1 apsilankymą „Vienkartinis apsilankymas“ – 5 Eur.
4.16. Vienkartinis vizitas ne abomenento plano laiku „Vizitas ne plano laiku“ – 2 Eur.
4.17. Vienkartinis registracijos į sporto klubą mokestis „Registracijos mokestis“ – 3 Eur.

4.18. Abonemento perrašymo mokestis – 5 Eur.
*Klientui, perkančiam 4.2. Metinį abonementą, taikoma 180 EUR nuolaida (atsižvelgiant į Minimalų naudojimosi Paslaugomis
laikotarpį). Kaina su Nuolaida - 300 EUR / metams (25 Eur/mėn). Planui NĖRA taikomas abonemento stabdymas dėl Sporto klubo
nelankymo, ligos, komandiruotės ar kitos priežąsties atveju.
***Klientui, perkančiam 4.3. Metinį abonementą, taikoma 156 EUR nuolaida (atsižvelgiant į Minimalų naudojimosi Paslaugomis
laikotarpį). Kaina su Nuolaida - 324 EUR / metams (27 Eur/mėn). Planui SUTEIKIMA 30 kalendorinių dienų abonemento stabdymo
galimybė. Minimali abonemento stabdymo trukmė 7 kalendorinės dienos. Planas nėra stabdomas arba dienos nėra pridedamos prie
abonemento galiojimo laiko, jeigu klientas laiku neperspėjo apie abonemento stabdymą iki jam nustojant sportuoti.

5. Kliento sutikimas dėl E. Sąskaitos naudojimo
Jeigu Kliento pasirinktas atsiskaitymo už Paslaugas būdas yra E. Sąskaita, Klientas, pasirašydamas Sutartį, sutinka gauti dalines
arba pilnas E. Sąskaitas interneto banke, taip pat sutinka, kad Kliento aukščiau Specialiosiose sąlygose nurodyti asmens
duomenys būtų 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):
☐ prašau E. Sąskaitų apmokėjimą vykdyti automatiniu būdu ir nurodyti bankui, kad E. Sąskaitos bus apmokamos automatiniu būdu.

6. Kitos sąlygos
6.1. Kliento sutikimas dėl asmens duomenų naudojimo.
Klientas, pasirašydamas Sutartį, išreiškia sutikimą, kad, siekiant užtikrinti Kliento, Sporto klubo lankytojų ir trečiųjų asmenų
saugumą / šių asmenų, taip pat Paslaugų teikėjo turto saugumą, būtų vykdomas Sporto klubo patalpų (išskyrus persirengimo
patalpas, tualetus, dušo patalpas), Sporto klubo prieigų (įėjimo, automobilių parkavimo aikštelės, kiemo) vaizdo stebėjimas, o
Kliento atvaizdas būtų saugomas Paslaugų teikėjo ar stebėjimo paslaugas teikiančio trečiojo asmens duomenų bazėje ne ilgiau
kaip 14 dienų (o teisės pažeidimo tyrimo ar įrodinėjimo tikslais – iki atitinkamų procedūrų pabaigos).
6.2. Kliento sutikimas dėl reklaminio pobūdžio informacijos gavimo.
Klientas sutinka, kad Paslaugų teikėjas pagal sutartyje nurodytus ir ateityje kliento pateiktus kontaktinius duomenis pateiktų
informaciją (paštu, telefonu, SMS, el.paštu irk t. būdais) apie Paslaugų teikėjo paslaugas (siūlytų naudotis paslaugomis/įsigyti
prekių), teirautųsi pareiškėjo nuomonės dėl minėtų paslaugų, atsiųstų kvietimus į Paslaugų teikėjo organizuojamus renginius ir kt.
Nesutinku su__________________________
6.3. Kitos šalių sutartos sąlygos dėl bendrųjų sutarties sąlygų pakeitimo.

Klientas patvirtindamas, kad individualiai aptarė, perskaitė ir suprato tiek Specialiąsias sąlygas, tiek ir Bendrąsias sąlygas, tiek
Taisykles, kad turėjo visas galimybes derėtis dėl visų Sutarties sąlygų, pasirašo šią Sporto ir kitų paslaugų teikimo sutartį, kaip visiškai
atitinkančią Kliento poreikius, valią ir tikruosius ketinimus:
Klientas:
Paslaugos teikėjas:
Sporto klubas „Fitness Factory Gym“
Kodas: 302299878
__________________________________________
Adresas: Vytauto g. 109a, Garliava
[Vardas, Pavardė, Parašas] A.V.
Tel. :+370 673 53363
E. paštas: ffgsportas@gmail.com
Bankas: AB Swedbank
Nepilnamečio kliento įstatiminis atstovas:
Banko sąskaita: LT167300010134573688

________________________________________________
[Vardas, Pavardė, pagrindas, Parašas]

________________________________________________
[Vardas, Pavardė, Parašas] A.V.

