KLIENDILEPING
LIITUMINE TASUTA

Juriidiline isik MTÜ Spordiklubi Corsagym rg‐kood 80347309 (edaspidi nimetatud klubi), keda esindab juhatuse liige
Gert Goršanov ja
Eesnimi

Perenimi

e‐mail

Telefon

edaspidi nimetatud Klient, lepivad kokku alljärgnevas:
Käesolevaga kinnitan, et soovin astuda Spordiklubi Corsagym liikmeks ning nõustun järgima liikme õigusi, kohustusi ja
meelespead.

Leping kehtib alates:

Klient

Klubi esindaja

Allkiri

Allkiri
*Olen tutvunud lepingu tingimustega, mis on vormistatud lepingu lisana

*Lisa 1
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Üldsätted
Kliendilepingu üldtingimused (edaspidi: üldtingimused) reguleerivad Spordiklubi Corsagym (edaspidi: klubi) ning klubiga kliendilepingu (edaspidi: leping)
sõlminud isiku (edaspidi klient) vahelisi suhteid. Klubi ja klient eraldi mainituna pool ja koosmainituna pooled.
Üldtingimused on lepingu lahutamatuks lisaks
Lepingu ese ja kehtivus
Klubi võimaldab lepingu kehtivuse ajal kliendil kasutada klubis pakutavaid teenuseid kokkulepitud ulatuses (edaspidi: pakett). Üldtingimused ja leping
reguleerivad pooltevahelisi suhteid paketi kasutamisel.
Leping on tähtajatu ning lepingu lõpetamiseks tuleb kliendil esitada vabas vormis kirjalikult või digitaalselt allkirjastatud avaldus.
Lepingu peatamine mis tahes ajaks ei too kaasa lisatasusid.
Lepingujärgsed tasud
Klient tasub klubi teenuste kasutamiste eest tasu vastavalt paketile. Kõik tasud, mida klient on kohustatud maksma, on sätestatud spordiklubi hinnakirjas. Klubil
on õigus teha hinnakirjas muudatusi, teavitades kliente vähemalt 30 päeva ette. Juhul kui riiklike või kohalike maksude, mis mõjutavad otseselt hinnakirjajärgset
hinda (n. käibemaks), kehtestamise ja kehtimahakkamise vahe on väiksem kui 35 päeva, siis on klubil õigus hinnakirja muutmisel maksude tõttu teatada
hinnamuudatusest ette vähemalt 30 päeva ja kehtestada uus hinnakiri alates maksumuudatuse jõustumisest.
Tasu ja kõik muud lepingukohased maksed tasutakse kohapeal sularahas, pangakaardiga või kokkuleppel arve alusel. Viimase puhul hakkab pakett kehtib alates
ülekande laekumisest klubi arveldusarvele.
Poolte muud õigused ja kohustused
Kliendil on õigus kasutada klubis pakutavaid teenuseid vastavalt paketile.
Klient on kohustatud kinni pidama klubi meelespeast. Klubi meelespeaga on võimalik tutvuda klubi kodulehel www.corsagym.ee või klubi vastuvõtus. Juhul kui
klient eirab meelespead ja ei paranda oma suhtumist peale esimest klubi personali hoiatust, siis on klubil õigus keelata kliendil edaspidine klubi külastamine.
Sellisel juhul ei kuulu tasu tagastamisele.
Klubi teenuste kasutamine toimub kliendi vastutusel ja lepingu sõlmimisega kinnitab klient, et klubi poolt võimaldavad tegevused ei ole talle vastunäidustatud.
Vajadusel on ta kohustatud nõu pidama arstiga.
Lepingu sõlmimisel aktiveeritakse klubi kliendikaart kliendi isiklikule ID kaardile, mis on personaalne ja mille teisele isikule kasutamiseks üleandmine on
keelatud. ID kaart peab kliendil klubi külastades alati kaasas olema ja selle alusel võimaldatakse tal klubi teenuseid kasutada. Klubil on õigus lepingu sõlmimisel
teha kliendist foto, mida säilitatakse arvuti kõvakettal.
Alla 18 aastase isiku nimel sõlmib ja allkirjastab lepingu tema vanem või seadusjärgne hooldaja, kes jääb klubi ees solidaarselt vastutavaks kõikide lepingust
tulenevate kohustuste täitmisel.
Klubi ruumidest tuleb lahkuda klubi lahtiolekuaja jooksul, välja arvatud juhul kui kliendi ja klubi vahel on saavutatud teistsugune kokkulepe.
Klubi võimaldab lukustatavate riidekappide kasutamist isiklike asjade hoidmiseks treeningu ajal. Klubi ei vastuta klubi ruumides kaotatud, kolmanda isiku poolt
kahjustatud või varastatud (vääris)esemete eest.
Klubi sulgemise ajaks isiklike asjade jätmine riietusruumidesse ja riidekappidesse ei ole lubatud. Kui klient rikub nimetatud kohustusi, on klubil õigus kapi uks
avada ja asjad kappidest eemaldada. Klubisse jäetud asju hoitakse klubis maksimaalselt 10 (kümme) päeva.
Klubi ja kolmandate isikute varasse peavad pooled suhtuma heaperemehelikult ning kahju mitte tekitama. Kahju tekkimisel on klient kohustatud hüvitama
tekitatud kahju. Klubi ruumides ja klubi korraldatud koosviibimistel oodatakse kliendilt puhtuse pidamist ja headele kommetele vastavat käitumist. Nimetatud
kohustuste rikkumist loetakse lepingu oluliseks rikkumiseks.
Mis tahes toodete ja teenustega kauplemine ja reklaamimine klubi ruumides ilma klubi eelneva nõusolekuta on keelatud. Taoline teguviis on lepingu oluline
rikkumine.
Klient on alati kohustatud treeningu broneeringu tühistama vähemalt kaks tundi enne treeningu kavakohast algust, kui tal pole võimalik treeningul osaleda.
Juhul kui klient rikub nimetatud kohustust korduvalt, on klubil kolmandal korral pärast etteteatamata treeningusse mitteilmumist õigus nõuda leppetrahvi 5
(viis) eurot iga rikkumise kohta, kuivõrd klubi teised kliendid ei saa põhjendamatult broneeritud treeningaega kasutada ning klubi võib seeläbi kaotada kliente.
Kui klient on oluliselt rikkunud üldtingimuste punktides 4.2 või 4.10 sätestatud kohustusi või kui klient on rikkunud klubi liikmekaardi edasi andmise keeldu, on
klubil õigus nõuda leppetrahvi ühe kuu tasu ulatuses ühe juhtumi kohta ning öelda leping erakorraliselt ilma etteteatamistähtajata üles.
Kõikide leppetrahvide kohta peab klubi saatma kliendile teate kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
Viivised ja leppetrahvid tasutakse kohapeal sularahas, maksekaardiga või arve alusel.
Juhul kui poolel on teise poole eest täitmata kohustusi, on võlausaldajal õigus keelduda omapoolsete kohustuste täitmisest kuni vastava kohustuse
nõuetekohase täitmiseni.
Kõik lepingut puudutavad teated edastatakse poole avaldatud kontaktandmete kaudu. Klient edastab kõik lepingulised teated klubi klienditeenindajale klubi
vastuvõttu. Pooled on kohustatud kontaktandmete muutmisest teineteist informeerima. Klubil on kohustus hoida kliendi andmeid konfidentsiaalsena,
arvestades seaduses sätestatut. Klient, kes ei ole klubi informeerinud oma kontaktandmete muutumisest, on kohustatud tagama, et ta saab edastatud
informatsiooni kätte. Klubi võib kliendi informeerimiseks kasutada klubi interneti lehekülge www.corsagym.ee, elektronkirja või paberkandjal kirja.
Klienditeenindajal on õigus selgitada ja anda kliendile juhiseid klubi etiketi ja lepingu täitmise kohta.
Lepingu olulise rikkumise korral ühe poole poolt on teisel poolele õigus leping erakorraliselt ja ennetähtaegselt üles öelda.
Muud sätted
Klubi võib oma ruume kasutada teatud spetsiaalsete ürituste läbiviimiseks (toote esitlused, ettevõtte koosviibimised, võimalikud reklaamfilmimised jms), mil
klubi võib ajutiselt, osaliselt või täielikult suletud olla. Nendest ja teistest erijuhtumitest antakse klubi kodulehel üldjuhul vähemalt 5 päeva varem teada.
Nimetatud erijuhtumitega on arvestatud klubi hinnakirjade koostamisel, mistõttu puudub kliendil õigus nende eest eraldi kompensatsiooni või hinnaalandust
nõuda.
Klubi vastutab lepingu rikkumise eest üksnes juhul, kui on kliendile tekitanud otsest varalist kahju lepinguliste kohustuste rikkumise korral tahtliku või raske
hooletuse tõttu. Klubi ei vastuta mis tahes kahju eest, mis on põhjustatud kolmanda isiku tegevuse või tegevusetusega.
Klubi on õigus üldtingimusi, klubi lahtioleku aegu ja hinnakirja muuta. Tingimuste muutmisest informeeritakse klienti lepingus märgitud kontaktandmetel
vähemalt 30 päeva enne muudatuste jõustumist. Kui klient leiab, et tema huvisid on lepingutingimuse muutmisega oluliselt kahjustatud, võib ta muudatuste
jõustumise päevast lepingu erakorraliselt üles öelda, teatades sellest ette vähemalt 14 päeva enne muudatuste jõustumist. Juhul kui lepingut pole selliselt üles
öeldud, loetakse muudatused kliendi poolt aktsepteerituks.

