Kliendilepingu Lisa
Teenus - Kuulutuse paigutamine nutitelefoni aplikatsiooni “People Fitness”
Lühikirjeldus:
Teenus “Kuulutuse paigutamine nutitelefoni aplikatsiooni “People Fitness”” on üks
lisateenustest, mille eest Hinnakirjas on määratud tasu, mida võetakse kord kuus
vastavalt Kliendilepingu tingimustele.
Käesolev lisateenus annab alltoodud kriteeriumidele vastavatele Klubi klientidele
võimaluse avaldada Kuulutuses sisalduv informatsioon nutitelefoni aplikatsioonis
“People Fitness”, pidades kinni allpool toodud Kuulutuse avaldamise tingimustest.
Klubi ei vastuta Kliendi poolt avaldatud Kuulutuse sisu ja/või vormi eest.
Antud teenust saab kasutada Klubi liige – isiklik sporditreener, kellel on vastav haridus
ja kogemus valdkonnas ning kes on füüsilise isikuna registreeritud Riigi maksuametis
majandustegevuse teostajana ning kellele on määratud majandustegevusega tegeleja
registreerimiskood, mis lubab tal tegeleda majandustegevusega. Isiklik treener on
vastavalt Läti Vabariigi seadustele isiklikult materiaalselt vastutav õigusaktide
järgimata jätmise ja/või oma tegevuse ja/või tegevusetusega ja/või käitumisega Klubile
ja/või selle Klientidele kahju eest, mida ta on tekitanud ja/või mida ta võib tekitada.
Klubi ei ole materiaalselt ja/või moraalselt vastutav isikliku treeneri tegevuse ja/või
tegevusetuse eest Klubis, muuhulgas ei ole Klubi materiaalselt vastutav juhul kui isiklik
treener jätab järgimata õigusaktid ja/või suhtub lohakalt õigusaktide sätete järgimisse
ja/või ei tunne neid. Käesolev lisateenus annab isiklikule treenerile võimaluse avaldada
Kuulutus „People Fitness“ aplikatsioonis, mida teised Klubi kliendid oma nutitelefonis
kasutavad. Kuulutus peab vastama järgmistele kriteeriumidele:
1. Kuulutust avaldades nõustub isiklik treener täielikult käesolevate
kasutustingimustega.
2. Pärast Kuulutuse esitamist on võimalik muuta või korrigeerida avaldatud
Kuulutuses sisalduvat informatsiooni.
3. Kuulutuse sisu puudutavad tingimused:
3.1. Kuulutusi ei võeta vastu (need kustutatakse), juhul kui:








Astutakse üle õigusaktide nõuetest, rikutakse üldtunnustatud käitumisja eetikanorme;
Kuulutuse sisu ei vasta või vastab “People Fitness” aplikatsiooni sisule
vaid osaliselt.
Fotode avaldamise korral peavad need vastama üldtunnustatud
eetikanormidele.
Kuulutuse avaldamisel rikub isiklik treener kolmandate isikute
autoriõigusi ja/või kaubamärkide Läti Vabariigi õigusaktidega
kaitstavaid õigusi.
Kuulutus on koostatud muus keeles, mitte läti keeles; tekstis sisaldub
palju vigu.
Kuulutus on mõeldud muule auditooriumile, mitte Spordiklubi
klientidele.
Kuulutuse kohta laekub Klubile palju kaebusi.



Kuulutus sisaldab informatsiooni tegevuse kohta või reklaamitakse
muid spordiklubisid ja/või spordirõivastuse ja –varustuse tootjaid.
Samuti ka juhul kui Kuulutuse tekstis või fotodel sisalduvad logod,
reklaamid või lingid, mis on seotud eelpool mainitud
organisatsioonidega. Avaldamiseks ei võeta vastu internetilinke, mis
sisaldavad viiteid teistele spordiklubidele.
 Kuulutuses sisaldub negatiivse emotsionaalse värvinguga tekst ja/või
negatiivsed väljendid, üleskutsed, loosungid, deklaratsioonid ja
instseneerivad küsimused, samuti ka tekst ja võtmesõnad, mis ei ole
seotud spordi- ja fitnessivaldkonnaga. Keelatud on kasutada hüüu- ja
küsimärke või muid sümboleid tähelepanu köitmiseks. Kuulutuse tekst
peab olema vaid informatiivse sisuga.
 Muud, Klubi arvamuse kohaselt ebasobivad Kuulutused.
3.2.Kõik aplikatsiooni “People Fitness” paigutatud kuulutused, mis
sisaldavad aplikatsiooni “People Fitness” kuulutuste jaotises ülalpool
toodud Kuulutuse avaldamise ja kasutustingimuste rikkumisi,
kustutatakse ilma hoiatamata. Korduvate rikkumiste korral võidakse
konkreetse Kliendi ligipääs Kuulutuste avaldamisele sulgeda.
Kuulutuste avaldamise võimaluse sulgemise korral ei tagastata kuni
sulgemise hetkeni kinnipeetud summat. Kuulutuste avaldamise
võimaluse sulgemise korral katkestatakse isiklikul treeneril Lisateenuse
osutamine ja see võidakse taastada Klubi äranägemisel ning tingimusel,
et isiklik treener on kirjutanud Klubi administratsioonile avalduse,
milles ta edaspidi kohustub rangelt kinni pidama kõikidest Kuulutuse
avaldamise tingimustest. Juhul kui konkreetne isiklik treener paigutab
“People Fitness” aplikatsiooni teadlikult valeinformatsiooni,
valeandmeid
ja
genereerib
võltsprofiile,
on
Spordiklubi
administratsioonil õigus sellised profiilid kustutada ilma hoiatamata.
3.3.Juhul kui isiklik treener Kuulutuse avaldamisel rikub selle avaldamise
tingimusi ja/või Kuulutus
sisaldab Läti Vabariigi seaduste,
autoriõiguste, kaubamärgiõiguste rikkumisi, samuti ka juhul kui tekitati
kahju riigi- ja/või omavalitsusasutustele ja/või ebamugavusi
kolmandatale isikutele, lasub isiklikul treeneril (Kuulutuse esitaja)
täielik rahaline vastutus avaldatud Kuulutuse sisu ja selle avaldamise
tagajärgede eest nii Spordiklubi kui ka kolmandate isikute ees.
3.4.Spordiklubi töötajad, ametiisikud ja Spordiklubi omanik ei vastuta
Kuulutuste sisu ja selle avaldamise tagajärgede eest ega ka Kuulutuse
avaldamisega seotud võimaliku kahju ja ebamugavuste eest.
Kuidas liituda selle lisateenusega:
Antud lisateenusega on võimalik liituda oma profiilis, kodulehel, vajutades nupule
“Muuda” või ka valides vastava teenuse välja aplikatsioonis ja pidades kinni ülalpool
toodud tingimustest.
Kuulutuse avaldamise ajaperioodil on Teie Kuulutus nähtav kõigile People Fitness
aplikatsiooni kasutajatele jaotises “Isiklik treener”, samuti võib see olla nähtav People
Fitness klubides olevate televiisorite ekraanidel.
Hind: 29,95 eurot kuus lisaks Teie poolt valitud abonementtariifile.











Kodulehel peoplefitness.eu logige sisse oma profiili ja liikuge jaotisesse
“Abonement”;
Vajutage nupule “Oma teenuste haldamine”, valige lisateenus “Isiklik treener”
ja vajutage nupule “Lisa”.
Kuidas antud lisateenuse kasutamisest loobuda:
Antud lisateenuse kasutamisest loobumiseks logige sisse oma profiili ja
jaotises “Abonement” vajutage nupule “Oma teenuste haldamine”. Profiilis
ära näidatud maksekaardilt ei võeta enam tasu lisateenuse eest alates järgmise
makse tasumise kuupäevast.
Kuidas saab isiklik treener avaldada aplikatsioonis Kuulutust:
Sisenege oma profiilis aplikatsiooni;
Valige treeneri profiili redigeerimine;
Sisestage Kuulutuse tekst;
Salvestage muudatused.

