


2.  SUTARTYJE VARTOJAMOS S!VOKOS
2.1.  Jei Sutartyje n!ra nurodyta ar Sutarties kontekstas nereikalauja kitaip, did"i#ja raide ra$omos 

s#vokos turi $ias reik$mes:
2.1.1.  E. S"skaita – atsiskaitymo u" Paslaugas b%das, kai s#skaitos u" Paslaugas pateikiamos elek-

troniniu b%du & Kliento nurodyt# interneto bank#. Kliento pageidavimu E. S#skaitos apmok!-
jimas galimas automatiniu b%du;

2.1.2.  Grupini# Treniruo$i# Naryst% - Nario teis! vien# m!nes& lankyti grupines treniruotes Spor-
to klube. Grupini' Treniruo(i' Naryst! gali b%ti &sigyta tik &sigijus bet kuri# kit# Naryst);

2.1.3.  Nario identi&kavimo priemon% – Nar& identi*kuojanti priemon!, suteikiant teis) Nariui 
patekti & Sporto klub# bei naudotis Paslaugomis;

2.1.4.  Narys(iai) – *zinis(iai) asmuo(menys), kuris(ie), sudarius Sutart&, &gyja teis) lankytis Sporto 
klube ir naudotis Paslaug' teik!jo teikiamomis Paslaugomis. Nariu(iais) gali b%ti: a)pats Kli-
entas, jei Klientas yra *zinis asmuo; b) Nepilname(iai lankytojai, kuri' naudai Klientas sudaro 
Sutart&; c) Kliento juridinio asmens nurodytas(i) *zinis(iai) asmuo(menys);

2.1.5.  Naryst% – Kliento pasirinktas Paslaug' teikimo variantas, kuriame apibr!"iamas Paslaug' 
teikimo terminas, Paslaug' kaina ir kitos Paslaug' teikimo s#lygos;

2.1.6.  M%nesio Naryst% – Nario teis! 30 dien' naudotis Paslaugomis Sporto klube;
2.1.7.  Metin% Naryst% – Nario teis! vienerius metus naudotis Paslaugomis Sporto klube;
2.1.8.  Minimalus naudojimosi Paslaugomis laikotarpis – Specialiosiose s#lygose nurodytas 

trumpiausias naudojimosi Paslaugomis terminas, kurio metu Narys turi teis) lankytis Sporto 
klube bei naudotis Paslaugomis ir Klientas &sipareigoja u" tai atsiskaityti $ios Sutarties s#lygo-
mis. Minimalus naudojimosi Paslaugomis laikotarpis visada baigiasi paskutinio $io laikotarpio 
kalendorinio m!nesio paskutin) dien#;

2.1.9.  Neterminuota Naryst% – Nario teis! vien# kalendorin& m!nes& naudotis Paslaugomis Spor-
to klube, $& termin# kiekvien# kart# automati$kai prat)siant papildomam 30 dien' laikotar-
piui;

2.1.10.  Nepilnametis lankytojas – Specialiosiose s#lygose nurodytas nepilnametis asmuo, kurio 
naudai Klientas sudaro Sutart& ir kuris turi teis) naudotis Paslaugomis;

2.1.11.  Nuolaida – Specialiosiose s#lygose nurodyta Klientui suteikiama nuolaida nuo &prastos 
Paslaug' kainos. Nuolaida yra suteikiama mainais & Kliento &sipareigojim# d!l Minimalaus 
naudojimosi Paslaugomis laikotarpio;

2.1.12.  Pabandymas – Naryst!s r%$is, suteikianti teis) Klientui pirm# kart# nemokamai pasinaudo-
ti Paslaugomis Sporto klube ;

2.1.13.  Vienkartinis apsilankymas – Naryst!s r%$is, suteikianti teis) pirkimo dien# Klientui 1 kar-
t# pasinaudoti Paslaugomis Sporto klube.

2.1.14.  Paslaugos – Paslaug' teik!jo teikiamos paslaugos, kurias sudaro Nariui(iams) Sutartyje ir 
Taisykl!se nustatyta tvarka ir s#lygomis suteikiama teis! lankytis Sporto klube ir naudotis: 
a) treniruokli' ir laisv' svarmen' zona ir joje esan(ia &ranga bei inventoriumi; b) funkcini' 
treniruo(i' zona (&skaitant dalyvavim# grupin!se treniruot!se, atsi"velgiant & Sutarties 4.9. 
punkto s#lygas) ir joje esan(ia &ranga bei inventoriumi; c) persirengimo kambariu, r%bine, 
tualeto, du$o patalpomis, automobili' stov!jimo aik$tele;

2.1.15.  Sporto klubas – Kliento pasirinktas Paslaug' teik!jo valdomas sporto klubas, "ymimas 
preki' "enklu „Hobby Fitness“, kuriame Sutartyje ir Taisykl!se nustatyta tvarka ir s#lygomis 
Nariui(iams) teikiamos Paslaugos;

2.1.16.  Sutartis – $i Sporto paslaug' teikimo sutartis, &skaitant jos priedus, v!lesnius papildymus ir 
pakeitimus;

2.1.17.  Taisykl%s – +alims taikytinos lankymosi Sporto klube bei naudojimosi Paslaugomis taisy-
kl!s, patalpintos Paslaug' teik!jo internetin!je svetain!je. Taisykl!s yra laikomas neatskiria-
ma $ios Sutarties dalimi;

2.1.18. Teisi# per%m%jas – Kliento nurodytas asmuo, kuriam Klientas Sutartyje nustatyta tvarka 
perleido Naryst) ir su ja susijusias Kliento skolas. Teisi' per!m!jas, per!m)s kito asmens Na-
ryst) ir su juo susijusias asmens skolas, tampa Klientu.

3.  SUTARTIES DALYKAS
 +ia Sutartimi Paslaug' teik!jas &sipareigoja Sutarties s#lygomis teikti Klientui ar jo nurody-

tam(tiems) Nariui(iams) Paslaugas Sporto klube, o Klientas &sipareigoja Sutartyje nustatyta 
tvarka atsiskaityti su Paslaug' teik!ju u" suteiktas Paslaugas, pats laikytis Taisykli' bei u"ti-
krinti, kad j' laikyt'si ir Nariai, taip pat tinkamai vykdyti kitus $ia Sutartimi prisiimtus &sipa-
reigojimus.

4.  NARYST'
4.1.  Klientas, sudarydamas $i# Sutart&, pasirenka jam priimtin# Naryst!s r%$&, apibr!"ian(i# teis!s 

Nariui(iams) lankytis Sporto klube trukm), Minimal' naudojimosi Paslaugomis laikotarp& bei 
Paslaug' kain#. Teis) gauti Paslaugas, turi Klientas ar jo nurodytas(ti) Narys(iai), jei Klientas 
$ioje Sutartyje nustatyta tvarka &sigijo Naryst), sumok!jo Paslaug' kain#, susipa"ino su Taisy-
kl!mis bei u"tikrino, kad b%t' atlikti visi veiksmai, reikalingi sukuriant Nario(i') identi*kavi-
mo priemon) patekimui & Sporto klub#. 

4.2.  Jei $i# Sutart& sudaro juridinis asmuo ir Sutarties pagrindu teis) lankytis Sporto klube bei 
naudotis Paslaugomis &gyja Kliento nurodytas Narys(iai), Nario(i') duomenys, reikalingi $ios 
Sutarties vykdymui, pateikiami $ios Sutarties Priede „Nariai“. Tokiu atveju Klientas u"tikrina, 
kad kiekvienas i$ Nari', kurie Sutarties pagrindu &gyja teis) lankytis Sporto klube bei naudotis 
Paslaugomis, tinkamai pasira$yt' $ios Sutarties pried# „Informacija apie asmens duomen' 
tvarkym#“.

4.3.  Pasibaigus Minimaliam naudojimosi Paslaugomis laikotarpiui, Naryst! automati$kai prat)-
siama neterminuotam laikui tomis pa(iomis s#lygomis, i$skyrus tai, kad Naryst!s prat)simo 
laikotarpiu Klientui netaikomas Minimalaus naudojimosi Paslaugomis laikotarpiu taikyta 
Nuolaida. Neterminuotos Naryst!s galiojim# Klientas turi teis) nutraukti Sutarties 7 skyriuje 
nustatyta tvarka. 

4.4.  Klientas, &sigij)s Metin) Naryst) arba Neterminuot# Naryst) su Minimaliu naudojimosi Pas-
laugomis laikotarpiu, turi teis) atskiros ra$ytin!s sutarties, kurios form# patvirtina Paslaug' 
teik!jas, pagrindu, vien# kart# perleisti toki# Naryst) ir su ja susijusias Kliento skolas Teisi' 
per!m!jui. U" $iame punkte apra$yt# teisi' perleidim# Klientui yra taikomas vienkartinis tei-
si' perleidimo administravimo mokestis, kurio dydis yra nurodytas Taisykl!se.

4.5.  Klientas, &sigij)s Metin) Naryst), turi teis) ne trumpesniam nei 7 (septyni') i$ eil!s einan(i' 
kalendorini' dien' laikotarpiui, ta(iau visais atvejais ne ilgiau kaip 30 (trisde$imt) dien' per 
vis# Naryst!s galiojimo laikotarp&, laikinai sustabdyti Naryst!s galiojim#. Metin!s Naryst!s 
sustabdymo atveju, Naryst!s galiojimas prat)siamas tam pa(iam laikotarpiui, kuriuo jos ga-
liojimas buvo sustabdytas. Klientas taip pat turi teis) sustabdyti Metin) Naryst) d!l ligos, 
Sporto klubui pateikiant gydytojo pa"ym# apie lig# ir/arba Valstybinio socialinio draudimo 
valdybos (SODRA) i$duoto nedarbingumo pa"ym!jimo kopij#. Metin! Naryst! prat)siama 
nedarbingumo pa"ym!jime ir/arba gydytojo pa"ymoje nurodytam ligos laikotarpiui.  

4.6.  Neterminuotos Naryst!s stabdymo atveju, Kliento i$ anksto apmok!tas, bet d!l Naryst!s 
stabdymo nepanaudotas Naryst!s galiojimo laikas, perkeliamas & artimiausi# po Naryst!s su-
stabdymo pasibaigimo, laikotarp&. Kliento u" $& laikotarp& mok!tina s#skaita ma"inama suma, 
kuri# Klientas buvo sumok!j)s u" Naryst!s sustabdymo laikotarp&.

4.7.  Klientas, &sigij)s Neterminuot# Naryst) su Minimaliu naudojimosi Paslaugomis laikotarpiu, 
turi teis) ne trumpesniam nei 7 (septyni') i$ eil!s einan(i' kalendorini' dien' laikotarpiui, 
ta(iau visais atvejais ne ilgiau kaip 30 (trisde$imt) dien' per Minimalaus naudojimosi Paslau-
gomis laikotarp&, laikinai sustabdyti Naryst!s galiojim#. Klientas taip pat turi teis) sustabdyti 
Neterminuot# Naryst) su Minimaliu naudojimosi Paslaugomis laikotarpiu d!l ligos, Sporto 
klubui pateikiant gydytojo pa"ym# apie lig# ir/arba Valstybinio socialinio draudimo valdybos 
(SODRA) i$duoto nedarbingumo pa"ym!jimo kopij#. Kai Naryst!s sustabdymas baig!si iki 
Minimalaus naudojimosi Paslaugomis laikotarpio pabaigos, Minimalus naudojimosi Paslau-
gomis laikotarpis prat)siamas tokiam laikui, kiek t)s!si Naryst!s sustabdymo laikotarpis.  Jei 
Naryst!s sustabdymas t)s!si ilgiau nei Minimalaus naudojimosi Paslaugomis laikotarpio pa-
baiga, Minimalaus naudojimosi Paslaugomis laikotarpis atnaujinamas po Naryst!s galiojimo 
sustabdymo pasibaigimo ir t)siasi tiek, kiek Minimalaus naudojimosi Paslaugomis laikotarpio 
buvo lik) iki Naryst!s galiojimo sustabdymo. 

4.8.  Nuolaidos galiojimo laikotarpis sustabdomas Naryst!s galiojimo sustabdymo laikotarpiui. 
Kai Nuolaidos galiojimo laikotarpis baigiasi Naryst!s galiojimo sustabdymo metu, Nuolaidos 
galiojimo laikotarpis atnaujinamas po Naryst!s galiojimo sustabdymo pasibaigimo ir t)siasi 
tiek, kiek Nuolaidos galiojimo laikotarpio buvo lik) iki Naryst!s galiojimo sustabdymo. Jei Na-
ryst!s sustabdymo laikotarpis baig!si anks(iau nei Nuolaidos galiojimo terminas, Nuolaidos 
galiojimo terminas prat)siamas tiek, kiek t)s!si Naryst!s galiojimo sustabdymo laikotarpis. 

4.9.  Asmenys nuo 16 met' iki 18 met' turi teis) $i# Sutart& sudaryti ir lankytis Sporto klube Nario 
teis!mis tik vienam i$ t!v' (glob!j') asmeni$kai Sporto klube pateikus vienkartin& ra$ytin& 
sutikim#, kurio form# Kliento pageidavimu pateiks Paslaug' teik!jas. Jaunesni nei 16 met' 
asmenys neturi teis!s lankytis Sporto klube, nepriklausomai nuo to, ar juos lyd& pilnametis 
asmuo.

4.10.  Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas turi teis) &sigyti Paslaug' teik!jo si%lomas papildomas 
paslaugas &skaitant bei Grupini' Treniruo(i' Naryst) ir atitinkamai naudotis $iomis paslaugo-
mis, tik tuo atveju, jeigu Klientas neturi &siskolinim'.

4.11.  Grupin!s treniruot!s lankytoj' kiekis yra ribotas, tod!l Grupini' Treniruo(i' Naryst!s &sigiji-
mas negarantuoja, kad Narys pateks & visas jo pageidaujamas grupines treniruotes. Klientas 
neturi teis!s & Naryst!s kainos suma"inim# ar & bet koki# kit# kompensacij# d!l to, kad ne-
pateko & grupin) treniruot) d!l Sporto klube taikomo grupin!s treniruot!s lankytoj' kiekio 
ribojimo.

4.12.  Naryst! &sigalioja ir Naryst!s galiojimo terminas pradedamas skai(iuoti nuo Sutarties sudary-
mo dienos. 

5.  ATSISKAITYMO TVARKA
5.1.  Klientas sudarydamas Sutart& Naryst!s kain# sumoka bei u" Paslaugas atsiskaito tokia tvarka: 
5.1.1.  ,sigijus M!nesio naryst) ar Metin) Naryst) (&skaitant ir, kai $ios Naryst!s &sigyjamos kartu su 

Grupini' Treniruo(i' Naryste), taip pat u" Vienkartin& apsilankym#, Klientas Naryst!s kain# 
sumoka Sutarties sudarymo metu;

5.1.2.  &sigijus Neterminuot# Naryst) ar Neterminuot# Naryst) su Minimaliu naudojimosi Paslaugo-
mis laikotarpiu (ar $i' Narys(i' paket# su Grupini' Treniruo(i' Naryste), Klientas sumoka u" 
einam#j& kalendorin& m!nes& (proporcingai pagal likus& einamojo kalendorinio m!nesio dien' 
skai(i').

5.2.  Mok!jimus pagal $i# Sutart& Klientas atlieka savo pasirinkimu $iais b%dais: a) grynaisiais pi-
nigais Sporto klube; b) mok!jimo kortele Sporto klube; c) bankiniu pavedimu, naudojantis 
E-s#skaita.

5.3.  Klientui atsiskaitant u" Paslaugas E. S#skaitos b%du, Klientui iki kiekvieno m!nesio 5-tos ka-
lendorin!s dienos yra pateikiama E. S#skaita u" einamojo m!nesio Naryst). Klientas &siparei-
goja $i# s#skait# apmok!ti iki to m!nesio, kai ji buvo i$ra$yta, 11-tos dienos. Jeigu Klientui 
pasirinkus automatin& E. S#skait' apmok!jim# Kliento atsiskaitomojoje s#skaitoje n!ra ar 
nepakanka l!$' atitinkamai &mokai u" Paslaugas nura$yti arba Klientas $iame punkte pats 
neapmoka E. S#skaitos, tokiu atveju Kliento ir/ar Nari', kurie &gyja teis) lankytis Sporto klube 
$ios Sutarties pagrindu, Nario(i') identi*kavimo priemon!(s) yra blokuojama(os) ir atitinka-
mai apribojama Nario(i') teis! patekti & Sporto klub# iki tol, kol Klientas tinkamai atsiskaito 
su Paslaug' teik!ju u" Paslaugas. 

5.4.  Jei i$ Kliento gaut' &mok' nepakanka visai Kliento skolai padengti, i$ Kliento gautos &mokos 
paskirstomos tokia tvarka: pirmiausia, padengiamos Paslaug' teik!jo patirtos i$laidos, susi-
jusios su skolos i$ Kliento i$ie$kojimu, toliau padengiamos priskai(iuotos pal%kanos, toliau 
padengiamos priskai(iuotos netesybos, toliau padengiama skola u" Paslaugas, eili$kumu nuo 
seniausios skolos iki naujausios skolos.

5.5.  Mok!jimas yra laikomas atliktu nuo to momento, kai atitinkama suma yra &skaitoma & Pas-
laug' teik!jo s#skait#, esan(i# kredito &staigoje, o jeigu mok!jimas yra atliekamas grynaisiais 
pinigais – nuo pinig' sumok!jimo momento.

6.  (ALI) TEIS'S IR PAREIGOS
6.1.  +ia Sutartimi Paslaug' teik!jas &sipareigoja:
6.1.1.  tinkamai ir kokybi$kai teikti Klientui ir/ar jo nurodytam(tiems) Nariui(iams) Paslaugas, lai-

kantis Sutartyje bei Taisykl!se nustatytos Paslaug' teikimo tvarkos ir s#lyg', $iuo tikslu d!ti 
protingas pastangas, vykdyti savo &sipareigojimus taip, kad b%t' patenkinti pagr&sti Kliento 
poreikiai ir l%kes(iai;

6.1.2.  Kliento ir Nario(i') asmens duomenis tvarkyti laikantis Sutarties Priedo „Informacija apie as-
mens duomen' tvarkym#“ s#lyg';

6.1.3.  prie$ proting# termin# informuoti Klient# apie bet kokias aplinkybes, kurios gali tur!ti &takos 
Paslaug' teik!jo galimybei tinkamai ir laiku vykdyti Sutart& visa apimtimi. Tuo atveju, jeigu 
atitinkam# laikotarp& Paslaugos pagal $i# Sutart& nebus teikiamos d!l Paslaug' teik!jo kalt!s 
ar nuo Paslaug' teik!jo priklausan(i' aplinkybi' (pvz., Sporto klubo kapitalinio ar paprastojo 
remonto, sportinio inventoriais pro*laktinio patikrinimo ir kitais atvejais), tai Paslaug' teik!-
jas sustabdys Naryst) ir prat)s Naryst!s galiojim# atitinkamam laikotarpiui, kuriam buvo su-
stabdyta Naryst!. Jeigu Paslaugos negali b%ti teikiamos ne d!l Paslaug' teik!jo kalt!s ar nuo 
Paslaug' teik!jo priklausan(i' aplinkybi' (pvz., avarija sutrikdo elektros ar vandens tiekim# 
& Sporto klub#), tai n!ra laikoma Sutarties pa"eidimu ir u" laikotarp&, kur& Narys(iai) negal!jo 
naudotis Sporto klubo Paslaugomis jokia forma n!ra kompensuojama;

6.1.4.  vykdyti kitus Sutartimi prisiimtus &sipareigojimus.
6.2.  +ia Sutartimi Klientas &sipareigoja:
6.2.1.  s#"iningai, atsakingai ir r%pestingai naudotis Sporto klubo infrastrukt%ra, sportiniu ir kitu 

Paslaug' teik!jo inventoriumi, nedaryti "alos Paslaug' teik!jui ir tretiesiems asmenims ir $i' 



asmen' turtui, o jei $iuos veiksmus atlieka Kliento nurodyti Nariai, $ios Sutarties pagrindu 
&gij) teis) lankytis Sporto klube, pilnai atsakyti u" j' veiksmus;

6.2.2.  tinkamai laikytis Taisykli', $ios Sutarties reikalavim', vykdyti pagr&stus, teis!tus Sporto klubo 
personalo atstov' pra$ymus, taip pat u"tikrinti, kad $i' reikalavim' laikyt'si Kliento nurody-
tas Narys(iai), $ios Sutarties pagrindu &gij)s()) teis) lankytis Sporto klube;

6.2.3.  atsiskaityti u" Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka;
6.2.4.  pateikti Paslaug' teik!jui teising# informacij# ir dokumentus, pagr&stai reikalingus tinkamam 

Paslaug' teikimui;
6.2.5.  u"tikrinti, kad Nario(i') identi*kacin! kortel! neb%t' perduota naudotis tretiesiems asme-

nims;
6.2.6.  vykdyti kitus Sutartimi prisiimtus &sipareigojimus.
6.3.  Klientas turi teis):
6.3.1.  gauti i$sami# informacij#, susijusi# su Paslaug' teikimu;
6.3.2.  naudotis kitomis Paslaug' teik!jo ar tre(i'j' asmen' Sporto klube teikiamomis paslaugomis, 

pagal $ioms paslaugoms taikomas s#lygas, taisykles ir &kainius (pvz., naudotis soliariumo pas-
laugomis ar asmenini' treneri' teikiamomis paslaugomis);

6.3.3.  kitas Sutartyje, &skaitant Taisykles, ir galiojan(iuose teis!s aktuose numatytas teises.

7.  SUTARTIES GALIOJIMAS, PASLAUG) SUSTABDYMAS, SUTARTIES NUTRAUKIMAS
7.1.  Sutartis &sigalioja nuo jos pasira$ymo momento ir galioja iki visi$ko +ali' &sipareigojim' &vyk-

dymo arba iki Sutarties nutraukimo. 
7.2.  Po Sutarties pasibaigimo lieka galioti tie +ali' &sipareigojimai, kurie pagal savo esm) turi ga-

lioti ir Sutar(iai pasibaigus.
7.3.  Pasikeitus rinkos s#lygoms, teisiniam reglamentavimui, taip pat atsiradus kitoms objekty-

vioms prielaidoms, Paslaug' teik!jas turi teis) bet kuriuo Sutarties galiojimo metu viena-
$ali$kai pakeisti Taisykles, nauj# Taisykli' redakcij# paskelbdamas Paslaug' teik!jo interneto 
svetain!je ir Sutartyje nustatyta tvarka informuodamas apie tai Klient#. 

7.4.  Paslaug' teik!jas turi teis) viena$ali$kai ir be i$ankstinio Kliento &sp!jimo laikinai sustabdyti 
Klientui Paslaug' teikim# (pavyzd"iui, sustabdyti Nario(i') identi*kavimo priemon!s galioji-
m#) "emiau i$vardintais atvejais:

7.4.1.  Klientas v!luoja atsiskaityti u" Paslaugas;
7.4.2.  Nario identi*kavimo priemon! yra perduodama naudotis tretiesiems asmenims;
7.4.3.  Klientas ar Narys(iai), kuris(ie) $ios Sutarties pagrindu &gijo teis) lankytis Sporto klube, bet 

kokia apimtimi pa"eid"ia Taisykles;
7.4.4.  Narys(iai), kuris(ie) $ios Sutarties pagrindu &gijo teis) lankytis Sporto klube, gadina Paslaug' 

teik!jo ar tre(i'j' asmen' turt# ar kitaip daro "al# Paslaug' teik!jui ar tretiesiems asmenims;
7.4.5.  Nario(i'), kuris(ie) $ios Sutarties pagrindu &gijo teis) lankytis Sporto klube, veiksmai kelia 

pavoj' jo(j') ar kit' asmen' sveikatai;
7.4.6.  Nario(i'), kuris(ie) $ios Sutarties pagrindu &gijo teis) lankytis Sporto klube, veiksmai kitokiu 

b%du prie$tarauja visuotinai priimtiniems geros moral!s principams;
7.4.7.  Paslaugos negali b%ti suteiktos d!l aplinkybi', nepriklausan(i' nuo Paslaug' teik!jo valios. 

+iuo atveju Naryst!s galiojimas sustabdomas iki tol, kol i$nyks min!tos aplinkyb!s. Min!toms 
aplinkyb!ms i$nykus, Naryst!s galiojimas yra atnaujinimas ir prat)siamas tokiam laikotar-
piui, kiek t)s!si Naryst!s galiojimo sustabdymas. Atitinkamai stabdomas ir Minimalaus nau-
dojimosi Paslaugomis laikotarpis bei Nuolaidos taikymo laikotarpis.  +ie laikotarpiai prat)sia-
mi taikant Sutarties 4.6 ir 4.7 numatytas Minimalaus naudojimosi Paslaugomis laikotarpio 
bei Nuolaidos taikymo laikotarpio atnaujinimo bei prat)siamo taisykles.

7.5.  Paslaug' teik!jas turi teis) neteismine tvarka viena$ali$kai nutraukti Sutart&, esant "emiau 
nurodytiems pagrindams, kuriuos +alys pripa"&sta svarbiais ir esminiais:

7.5.1.  Klientas v!luoja atsiskaityti u" Paslaugas ar v!luoja atlikti bet kok& kit# mok!jim# pagal Sutar-
t& ilgiau kaip 10 (de$imt) dien';

7.5.2.  Narys(iai), kuris(ie) $ios Sutarties pagrindu &gijo teis) lankytis Sporto klube, gadina tre(i'j' 
asmen' ar Paslaug' teik!jo turt# ar kitaip daro "al# Paslaug' teik!jui ar tretiesiems asme-
nims ar kelia pavoj' savo ar kit' asmen' sveikatai;

7.5.3.  Teisme yra parei$kiamas parei$kimas d!l bankroto bylos i$k!limo Klientui arba Klientui yra 
i$keliama bankroto byla;

7.5.4.  Klientas kitaip i$ esm!s pa"eid"ia Sutart&.
7.6.  Klientas turi teis) neteismine tvarka viena$ali$kai nutraukti Sutart& $iais atvejais:
7.6.1.  nenurodydamas prie"as(i' nesant Paslaug' teik!jo kalt!s;
7.6.2.  Paslaug' teik!jui nevykdant Sutartimi prisiimt' &sipareigojim', jeigu Paslaug' teik!jas per 

auk$(iau min!t# &sp!jimo apie Sutarties nutraukimo termin# nepa$alino t' Sutarties pa"eidi-
m'; 

7.6.3.  kitais teis!s aktuose numatytais atvejais.
7.7.  Paslaug' teik!jui nutraukiant Sutart& Sutarties 7.5. punkte numatytais atvejais, o Klientui nu-

traukiant Sutart& Sutarties 7.6. punkte numatytais atvejais Sutartis bus laikoma pasibaigusia 
paskutin) kalendorinio m!nesio, einan(io po prane$imo apie Sutarties nutraukim# pateikimo 
dienos, dien# (pavyzd"iui, jei toks prane$imas yra pateikiamas vasario 5 d., Sutartis bus laiko-
ma pasibaigusia kovo 31 d.).

7.8.  Klientui siekiant atsisakyti tik Grupini' Treniruo(i' Naryst!s, jeigu u" $i# Naryst) ar Narys(i' 
paket# Klientui buvo suteiktos Nuolaidos nuo standartin!s $ios Naryst!s ar Narys(i' paketo 
kainos, yra laikoma, kad Klientas nutraukia Sutart& d!l vis' galiojan(i' Kliento turim' Na-
rys(i' $ios Sutarties 7.6. punkte nustatyta tvarka ir atitinkamai taikant Sutarties 8.4. punkte 
numatytas Sutarties nutraukimo pasekmes. Klientui siekiant atsisakyti tik Grupini' Treni-
ruo(i' Naryst!s, jeigu u" $i# Naryst) Klientui nebuvo suteiktos Nuolaidos nuo standartin!s 
$ios Naryst!s kainos, yra laikoma, kad Klientas atsisako tik $ios Grupini' Treniruo(i' Naryst!s 
galiojimo, o kitos Kliento turimos Naryst!s i$lieka galioti.

8.  ATSAKOMYB'
8.1.  +alis, netinkamai vykdanti Sutart&, privalo atlyginti visus kitos +alies patirtus nuostolius.
8.2.  Klientas, v!luodamas atsiskaityti u" Paslaugas ar atlikti kitus mok!jimus, &sipareigoja mok!ti 

Paslaug' teik!jui 0,2 proc. (dviej' de$imt'j' procento) dyd"io netesybas u" kiekvien# pav!-
luot# dien# nuo v!luojamos sumok!ti sumos.

8.3.  +alys susitaria, kad jeigu Paslaug' teikimas buvo sustabdytas d!l Kliento kalt!s, Klientas n!ra 
atleid"iamas nuo mok!jimo u" Paslaugas u" laikotarp&, kuriuo Paslaug' teikimas buvo su-
stabdytas.

8.4.  Jeigu Sutartis nutraukiama Sutarties 7.6.1 punkte numatytu atveju, t. y. Kliento iniciatyva 
nesant Paslaug' teik!jo kalt!s, arba Sutarties 7.5 punkte numatytais atvejais, t. y. Paslaug' 
teik!jo iniciatyva d!l Kliento kalt!s, taikomos $ios Sutarties nutraukimo s#lygos:

8.4.1.  Klientas kompensuoja Paslaug' teik!jui Nuolaidos sum# u" laikotarp&, skai(iuojam# nuo Pas-
laug' teikimo prad"ios iki Sutarties nutraukimo dienos;

8.4.2.  Klientas sumoka Paslaug' kain# u" fakti$kai suteikt' Paslaug' laikotarp&;
8.4.3.  Klientas padengia visus egzistuojan(ius &siskolinimus Paslaug' teik!jui;
8.4.4.  Klientas kompensuoja kitas protingas i$laidas (nuostolius), kurias (kuriuos) Paslaug' teik!jas, 

patyr! vykdydamas Sutart& iki Kliento prane$imo apie Sutarties nutraukim#;
8.4.5.  Atskai(ius auk$(iau min!tuose 8.4.1. – 8.4.4. punktuose nurodytas sumas, likusi Kliento 

sumok!tos kainos u" Naryst) dalis yra gr#"inama Klientui per 5 (penkias) darbo dienas nuo 
Sutarties nutraukimo dienos. 

8.5.  Bet kokiais pagrindais nutraukus Naryst), u" kuri# Klientas yra sumok!j)s avansu, Klientui 
gr#"inama Kliento sumok!tos Naryst!s kainos dalis u" nei$naudot# Naryst!s galiojimo laiko-
tarp&, at!mus Sutarties 8.4.1. – 8.4.4. punktuose nurodytas sumas.

8.6.  +alys, pasira$ydamos Sutart&, parei$kia ir patvirtinta, kad Klientui pritaikytos Nuolaidos kom-
pensavimas, numatytas Sutarties 8.4.1. punkte yra teisingas ir pagr&stas ir yra laikomas +ali' 
i$ anksto aptart' Paslaug' teik!jo tiesiogini' nuostoli' ir b%tin' i$laid' d!l Sutarties galioji-
mo nutraukimo atlyginimu.

9.  ATSAKOMYB'S RIBOJIMAS
9.1.  Paslaug' teik!jas neatsako u" Nario(i'), kurie $ios Sutarties pagrindu &gijo teis) lankytis Spor-

to klube, sveikatos sutrikimus ir neatlygina nei turtin!s nei neturtin!s "alos Nario(i') sveika-
tai, gyvybei ar turtui, atsiradusios d!l to, kad Narys(iai) netinkamai naudojosi Paslaugomis, 
pasirinko netinkam# sportin& ar kitok& inventori', vir$ijo leistin# ar jam(jiems) rekomenduo-
jam# *zin& kr%v&, nevykd! sveikatos prie"i%ros &staigos, gydytoj' reikalavim', rekomendaci-
j', nesilaik! Sutartyje, &skaitant Taisykles, nustatyt' reikalavim', s#lyg', apribojim', elg!si 
kitaip neapdariai, neatsakingai, ner%pestingai ar pa"eisdamas visuotinai priimtas, &prastas 
elgesio taisykles ar standartus. +alys ai$kiai patvirtina, kad visas Paslaug' teik!jo si%lomas 
paslaugas, j' apimtis, periodi$kum#, Sporto klubo lankomum#, Paslaug', u"si!mim', pra-
tim' intensyvum#, da"num# ir pan. Narys(iai) pasirenka bei naudojasi savo asmenine rizika 
ir atsakomybe. +iame punkte i$d!styta Paslaug' teik!jo atsakomyb!s ribojimo s#lyga apima 
ir tuos atvejus, kai Narys(iai), sportuodamas(mi) Sporto klube, atskirai sudarytos sutarties 
pagrindu naudojasi asmeninio trenerio paslaugomis. 

9.2.  Klientas pasira$ydamas $i# Sutart& patvirtinta, kad Narys(iai), kurie $ios Sutarties pagrindu 
&gijo teis) lankytis Sporto klube, tinkamai pats(patys) ar pasitelkdamas gydytoj' pagalb# 
&vertino savo sveikatos b%kl) ir patvirtina, kad pastaroji yra tinkama Kliento pasirinkt' Pas-
laug' gavimui, turi (jei tokie yra reikalingi) visus reikiamus sveikatos prie"i%ros &staig', gydy-
toj' leidimus, suderinimus, sutikimus Paslaugoms, tod!l n!ra joki' su jo(j') sveikata susijusi' 
aplinkybi', d!l kuri' Narys(iai) negal!t' naudotis Paslaugomis.

9.3.  Klientas, Nepilname(i' lankytoj' &statyminiai atstovai patvirtina, kad Nepilname(io-lankyto-
jo sveikatos b%kl! leid"ia jam lankytis Sporto klube bei naudotis Paslaugomis, i$samiai i$ai$-
kino atstovaujamam Nepilname(iam lankytojui $ios Sutarties turin&, Taisykli' reikalavimus 
ir patvirtina, kad Nepilnametis lankytojas susipa"ino su Taisykl!mis, jas suprato ir j' grie"tai 
laikysis, yra visi$kai atsakingi u" Nepilname(io-lankytojo tinkam# naudojim#si Paslaugomis, 
taip pat bet koki# "al# Nepilname(io-lankytojo sveikatai, jo sveikatos sutrikim#, i$skyrus, kai 
toks sutrikimas &vyko d!l Paslaug' teik!jo kalt!s. 

9.4.  Klientas yra pilnai atsakingas Paslaug' teik!jui u" Nario(i'), kurie $ios Sutarties pagrindu &gijo 
teis) naudotis Paslaugomis, padaryt# "al#, taip pat visus nuostolius, kuriuos Paslaug' teik!jas 
patiria d!l $ios Sutarties ar Taisykli' pa"eidimo. 

9.5.  Klientui yra "inoma, kad Sporto klube ne visada (t. y. ne visu laiku, kuomet Sporto klubas vei-
kia ir yra prieinamas Nariui(nariams)) bus Sporto klub# pri"i%rintis ir aptarnaujantis persona-
las, ir Klientas prisiima rizik#, "al#, nuostolius ir kitas galimas neigiamas pasekmes, susijusias 
su savaranki$ku Nario(i') naudojimusi Paslaugomis.

9.6.  Paslaug' teik!jas neatsako u" bet koki' Sporto klube tre(i'j' asmen' teikiamas paslaugas, 
kuriomis naudojasi Narys(iai).

10.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10.1.  Paslaug' teik!jas turi teis) bet kuriuo Sutarties vykdymo metu perleisti visas teises ir parei-

gas pagal Sutart& ar bet kuri# j' dal& bet kuriam tre(iajam asmeniui be i$ankstinio Kliento 
sutikimo. Klientui nevykdant mok!jimo &sipareigojim', Paslaug' teik!jas turi teis) perduoti 
informacij# apie Klient# (jo asmens duomenis) ir kit# informacij#, susijusi# su padelstu Kli-
ento mok!jimu, skol' administravim# atliekan(iai &monei, mokumo &vertinimo, &siskolinimo 
valdymo ir skol' i$ie$kojimo tikslu.

10.2.  Sutar(iai taikoma Lietuvos Respublikos teis!. Nepavykus +alims i$spr)sti bet kokio gin(o, ne-
sutarimo ar prie$taravimo deryb' b%du, tokie gin(ai nagrin!jami – Paslaug' teik!jo buvein!s 
registracijos vietos teisme (sutartinis teismingumas).

10.3.  Visi prane$imai ir kitas susira$in!jimas, vykdant $i# Sutart&, &teikiami kitai +aliai pasira$ytinai 
arba elektroniniu pa$tu Sutartyje nurodytais kontaktais. +alys &sipareigoja viena kitai prane$-
ti apie j' adreso, pavadinimo, elektroninio pa$to, banko s#skaitos rekvizit' ar kit' rekvizit' 
pasikeitimus prie$ 1 (vien#) darbo dien# iki toki' pasikeitim' &sigaliojimo. Jeigu +alis nepra-
ne$a kitai +aliai apie savo rekvizit' pasikeitim#, kaip to reikalaujama $iame punkte, laikoma, 
kad prane$imas i$si'stas teisingai, jeigu jis i$si'stas Sutarties &vadin!je pastraipoje nurodytu 
adresu arba paskutiniu +aliai "inomu adresu.

10.4.  Klientas, pasira$ydamas Sutart& patvirtina, kad prie$ sudarant Sutart& Paslaug' teik!jas sutei-
k! jam i$sami# ir suprantam# informacij# apie teikiam' Paslaug' prigimt&, speci*k#, teikimo 
s#lygas, kain#, teikimo terminus, i$ai$kino Klientui +ali' atsakomyb) u" netinkam# Sutarties 
vykdym#, suteik! vis# kit# Kliento apsisprendimui sudaryti Sutart& reik$ming# informacij#.

Klientas (Kliento vardu):

(Vardas, pavard!, para$as)

Paslaug# teik%jo vardu:

(Vardas, pavard!, para$as)




