UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

zawarta w dniu ………. w ………. pomiędzy:
CTG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego,
ul. Gościnna 15/19 (kod pocztowy: 05-082) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000884473
- reprezentowaną przez:
Małgorzatę Szachnowską – Prezesa Zarządu
Wojciecha Szachnowskiego – Członka Zarządu
zwaną dalej: „Zleceniobiorcą”
a
Imię i nazwisko:
Adres zameldowania:
Numer pesel:
Seria i numer dokumentu:
Numer telefonu:
Adres e-mail:
zwanym/zwaną dalej: „Klientem”

Zleceniobiorca i Klient zwani są w dalszej części umowy łącznie „Stronami”.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zleceniobiorca oświadcza, iż prowadzi w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego przy ul. Gościnnej
15/19 (kod pocztowy: 05-082) klub pod nazwą Centrum Treningowe Gościnna (dalej: „Klub”), w
ramach którego świadczy usługi rekreacyjno-sportowe, fitness dla grup i osób indywidualnych, a w
szczególności dla licencjonowanych zawodników sportowych.
2. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług przez Zleceniobiorcę na rzecz Klienta w
zakresie umożliwienia Klientowi korzystania z urządzeń (maszyn do ćwiczeń) oraz zajęć
sportowych organizowanych w Klubie,.
3. Aktualna oferta dostępna jest w Klubie, na stronie internetowej Klubu zlokalizowanej pod adresem:
https://centrumtreningowe-goscinna.cms.efitness.com.pl/ (dalej jako: „Strona Internetowa”).
§2
ZOBOWIĄZANIA KLIENTA
1. Zawierając niniejszą umowę (dalej jako: „Umowa”) Klient oświadcza, iż zapoznał się z
Regulaminem Klubu (dalej jako: „Regulamin”) oraz polityką prywatności, akceptuje ich
postanowienia w całości oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Aktualna treść Regulaminu
oraz polityki prywatności dostępna jest w Klubie oraz na Stronie Internetowej.
2. Postanowienia Regulaminu obowiązują w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Umowie.
3. Klient zobowiązuje się do terminowego uiszczania opłat określonych w niniejszej Umowie.

§3
WYNAGRODZENIE
1. Tytułem wynagrodzenia za usługi świadczone przez Zleceniobiorcę na rzecz Klienta, o których
mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy Klient zobowiązany jest do uiszczania na rzecz Zleceniobiorcy
wynagrodzenia w kwocie ………. zł brutto za każdy okres rozliczeniowy (dalej jako: „Opłata”).
Powyższa cena jest wynikiem udzielenia Klientowi przez Klub Bonifikaty od cen obowiązujących w
Klubie przy umowach zawartych na czas nieokreślony, tj. w wysokości .......... zł za każdy okres
rozliczeniowy. (dalej:„Bonifikata”)
2. Opłata uiszczana jest z góry za każdy okres rozliczeniowy.
3. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc.
4. Pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu zawarcia niniejszej Umowy. Kolejne okresy
rozliczeniowe rozpoczynają się w dniu, który datą odpowiada dacie zawarcia niniejszej Umowy, a
gdyby takiej daty w danym miesiącu nie było – w ostatnim dniu danego miesiąca.
5. Płatność za pierwszy okres rozliczeniowy następuje w dniu zawarcia niniejszej Umowy.
6. Płatność za kolejny okres rozliczeniowy następuje w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu
rozliczeniowego lub przy pierwszej wizycie Klienta w Klubie po rozpoczęciu nowego okresu
rozliczeniowego, jednakże nie później niż w terminie 3 dni od dnia rozpoczęcia nowego okresu
rozliczeniowego.
7. Uiszczenie opłaty może nastąpić gotówką w siedzibie Klubu, bądź przelewem na rachunek
bankowy ………. prowadzony przez ………..
8. W przypadku opóźnienia w uiszczeniu opłaty Klub zawiadomi Klienta o zaległościach w płatności
za pośrednictwem jednego ze środków komunikacji: telefonicznie, sms-em, mailowo, pisemnie lub
osobiście w Klubie. W przypadku opóźnienia w płatności prawo Klienta do korzystania z wszelkich
usług Klubu zostaje zawieszone.
9. Warunkiem przywrócenia Klientowi możliwości korzystania z usług Klubu jest zapłata wszystkich
zaległości oraz dokonanie opłaty za bieżący okres rozliczeniowy.
10.Pracownik Klubu może odmówić Klientowi prawa korzystania z usług Klubu, wstępu do Klubu lub
nakazać mu opuszczenie Klubu w przypadkach wskazanych w Regulaminie. W takim przypadku
Klient traci prawo do korzystania z usług i pozbawiony jest roszczenia względem Zleceniobiorcy o
świadczenie usług za czas, w którym Klient z uwagi na powyższe utracił prawo do korzystania z
nich.
§4
CZAS TRWANIA UMOWY
Umowa została zawarta na czas określony 12 miesięcy, który rozpoczyna się dnia ………., a kończy
dnia ………..
§5
WYPOWIEDZENIE UMOWY
1.
2.
3.

4.
5.

Klient może wypowiedzieć Umowę w każdym momencie ze skutkiem na koniec bieżącego okresu
rozliczeniowego.
Wypowiedzenie Umowy powinno zostać złożone na piśmie pod rygorem nieważności i powinno
być doręczone drugiej stronie osobiście.
W przypadku wypowiedzenia umowy przez Klienta zobowiązany jest on do zwrotu na rzecz Klubu
bonifikaty (różnica pomiędzy aktualną ceną opłaty w przypadku zawarcia umowy na czas
nieokreślony a ceną opłaty wynikającą z niniejszej umowy) uzyskanej przy podpisywaniu
niniejszej umowy za wykorzystane miesiące.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach umowa może zostać rozwiązana na mocy
porozumienia Stron.
W przypadku braku płatności przez okres 1 (jednego) miesiąca od daty wymagalności płatności
Umowa ulega rozwiązaniu.

6.

7.

Klub może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wystąpienia
zaległości w płatności za co najmniej jeden okres rozliczeniowy, a także w przypadku rażącego
naruszenia postanowień niniejszej Umowy lub postanowień Regulaminu. W takim przypadku
Klientowi nie przysługuje prawo do żądania zwrotu opłaty uiszczonej za bieżący okres
rozliczeniowy. W takim przypadku Klubowi przysługuje roszczenie o zwrot na rzecz Klubu
bonifikaty uzyskanej przy podpisywaniu niniejszej Umowy za wykorzystane przez Klienta
miesiące.
W przypadku zmiany Regulaminu Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę w terminie 30 dni od
dnia opublikowania Regulaminu na Stronie Internetowej. O zmianie treść Regulaminu w dniu jego
publikacji Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem e-mail na adres poczty elektronicznej
wskazany przez Klienta.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W zakresie nieuregulowanym w Umowie znajdują zastosowanie przepisy Ustawy z dnia z dnia 23
kwietnia 1964 r. (Dz.U.2016.380 t.j. z późn. zm.) Kodeks cywilny i właściwych przepisów prawa.
2. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle niniejszej umowy jest sąd właściwy
dla miejsca położenia Klubu, tj. Sąd Rejonowy w Pruszkowie
5. Klient nie ma prawa do przeniesienia wierzytelności i praw z tytułu wykonywania niniejszej umowy
na osoby trzecie.
6. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby związane z
realizacją niniejszej umowy.

Data, miejscowość

Podpis Klienta

Podpis Zleceniobiorcy

