Pielikums pie Klienta līguma
Pakalpojuma apraksts: Līgumi un abonēšana
Pirmais apmeklējums (72 stundas bez ierobežojumiem) – par 1,00 eiro*1
Kā pieteikties pirmajam apmeklējumam:











Ieejiet People Fitness mājaslapā www.peoplefitness.eu vai aplikācijā;
Spiediet “Izmēģini”;
Izvēlieties klubu, kuru vēlaties apmeklēt;
Izvēlieties datumu, ar kuru vēlaties sākt apmeklēt klubu;
Spiediet “TRIAL”;
Ievadiet savus personas datus un kontaktinformāciju;
Ievadiet maksājuma kartes datus;
Saņemiet PIN kodu uz savu norādīto e-pastu un mobilo telefonu;
Nāciet uz klubu izvēlētajā datumā;
Pašapkalpošanās kioskā ievadiet saņemto PIN kodu, lai reģistrētu pirksta
nospiedumu*2;
 Sekojiet instrukcijām uz ekrāna, lai reģistrētu pirksta nospiedumu;
 Reģistrēto pirkstu izmantojiet ieiešanai klubā;
 Apmeklējiet grupu nodarbības bezmaksas.3
OPTIMAL īss apraksts
Līguma cena: 24,95 eiro mēnesī.
Līguma derīguma termiņš: neierobežots.
Minimālais līguma termiņš: 3 mēneši.
Reģistrācijas maksa aplikācijā: 4,95 eiro.
Reģistrācijas maksa mājaslapā: 9,95 eiro.
Līgums ietver:
 neierobežotu kluba trenažieru zāles apmeklējumu;
 Cross Box zonas apmeklējumu (Centra klubā);
 profesionālas velostudijas apmeklējumu (Centra klubā).
 1 (vienu) mēnesī bezmaksas grupu nodarbības, tajā skaitā Les Mills
programmas**
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Rīga Centrs klubā maksa par TRIAL ir 3,00 eiro.
iEvo lasītājs reģistrē tikai 8 punktus no pirksta nospieduma, sistēmā netiek glabāts pirksta
nospiedums, visa informācija ir aizsargāta.
Pirmā apmeklējuma laikā jūs varat iegādāties slēdzīti skapīša aizslēgšanai klubā pieejamajos
tirdzniecības automātos 1. Stāvā vai nāciet ar savu slēdzīti. Ja pirmā apmeklējuma laikā jums nav
iespēja to iegādāties, jūs varat lūgt administratorei to izsniegt uz apmeklējuma laiku, ko pēc tam
atgriezīsiet, izejot no kluba.
3 šis pakalpojums ir pieejams tikai Rīga Centrs kluba klientiem.
2

Papildus iespējams pievienot:
 grupu nodarbības, tajā skaitā Les Mills programmas;
 sporta ūdeni Yanga;
 multiklubu;
 profilu profesionāļu sadaļā;
 treniņu apmeklējumu TRX/CROSS BOX/FUNCIONAL zonā (reģistrējoties
Grafikā).
Cross Box, TRX un FUNCTIONAL zonas treniņi maksā 5,00 eiro par vienu treniņu,
multiklubs maksā 1,95 eiro mēnesī, grupu nodarbības maksā 9,95 eiro mēnesī un
sporta ūdens maksā 4,95 eiro mēnesī, savukārt, profils profesionāļu sadaļā 39,95
eiro mēnesī. Summa par papildu pakalpojumiem automātiski tiks noņemta katru
mēnesi no profilā reģistrētās maksājuma kartes (izņemot Cross Box treniņus, tie tiek
noņemti par katru apmeklēto treniņu). Ikmēneša automātiskais maksājuma datums ir
izvēlētā līguma sākuma datums. Kā pievienot papildu pakalpojumus, skatīties
pielikumu Papildu pakalpojumi.
Kā pieslēgt līgumu OPTIMAL:










Ieejiet People Fitness mājaslapā www.peoplefitness.eu vai aplikācijā;
Izvēlieties sadaļu “Līgumi”;
Izvēlieties klubu, kuru vēlaties apmeklēt;
Spiediet “OPTIMAL”;
Ievadiet savus personas datus un kontaktinformāciju;
Ievadiet maksājuma kartes datus;
Saņemiet PIN kodu uz savu norādīto e-pastu un mobilo telefonu;
Pašapkalpošanās kioskā ievadiet saņemto PIN kodu, lai reģistrētu pirksta
nospiedumu;
Sekojiet instrukcijai uz ekrāna.
Kā atteikties no līguma:




Mājaslapā ielogojieties savā profilā, spiediet sadaļu “Abonements”;
Spiediet pogu “Anulēju”.

Lūgums klubu par to brīdināt 2 (divus) mēnešus iepriekš. Šo 2 mēnešu laikā
klientam ir tiesības apmeklēt sporta klubu People bez ierobežojumiem.
Kā atteikties no 1 (viena) mēneša bezmaksas grupu nodarbībām, tajā skaitā Les
Mills programmām:




Ne vēlāk kā pēdējā bezmaksas (pirmā Abonementa mēneša maksājuma)
Papildpakalpojuma sniegšanas dienā Mājaslapā ielogojieties savā profilā;
Izvēlējoties sadaļu “Abonements”,
Nospiedot “Mainīt pakalpojumus”, nospiežot “Atcelt” pie Papildpakalpojuma.
Maksa par ikmēneša Abonementa Papildpakalpojumu no profilā norādītās
maksājuma kartes vairs netiks ieturēta sākot ar nākamo mēnesi.

PLUS īss apraksts
Līguma cena: 29,95 eiro mēnesī.
Līguma derīguma termiņš: neierobežots.
Minimālais līguma termiņš: 3 mēneši.
Reģistrācijas maksa aplikācijā: 4,95 eiro.
Reģistrācijas maksa mājaslapā: 9,95 eiro.

Līgums ietver:
 neierobežotu kluba trenažieru zāles apmeklējumu;
 Cross Box zonas apmeklējumu (Centra klubā);
 profesionālās velostudijas apmeklējumu (Centra klubā);
 grupu nodarbību apmeklējumu, tajā skaitā Les Mills programmas.
Papildus iespējams pievienot:
 sporta ūdeni Yanga;
 multiklubu;
 profilu profesionāļu sadaļā;
 treniņu apmeklējumu TRX/CROSS BOX/FUNCIONAL zonā (reģistrējoties
Grafikā).
Cross Box, TRX un FUNCTIONAL zonas treniņi maksā 5,00 eiro par vienu treniņu,
multiklubs maksā 1,95 eiro mēnesī, un sporta ūdens maksā 4,95 eiro mēnesī,
savukārt, profils profesionāļu sadaļā 39,95 eiro mēnesī. Summa par papildu
pakalpojumu automātiski tiks noņemta katru mēnesi no profilā reģistrētās
maksājuma kartes. Ikmēneša automātiskais maksājuma datums ir izvēlētā līguma
sākuma datums. Kā pievienot papildu pakalpojumus, skatīties pielikumu Papildu
pakalpojumi.
Kā pieslēgt līgumu PLUS:










Ieejiet People Fitness mājaslapā www.peoplefitness.eu vai aplikācijā;
Izvēlieties sadaļu “Līgumi”;
Izvēlieties klubu, kuru vēlaties apmeklēt;
Spiediet “PLUS”;
Ievadiet savus personas datus un kontaktinformāciju;
Ievadiet savas maksājuma kartes datus;
Saņemiet PIN kodu uz savu norādīto e-pastu un mobilo telefonu;
Pašapkalpošanās kioskā ievadiet saņemto PIN kodu, lai reģistrētu pirksta
nospiedumu;
Sekojiet instrukcijai uz ekrāna.
Kā atteikties no līguma:




Mājaslapā ielogojieties savā profilā, spiediet sadaļu “Abonements”;
Spiediet pogu “Anulēju”.

Lūgums klubu par to brīdināt 2 (divus) mēnešus iepriekš. Šo 2 mēnešu laikā
klientam ir tiesības apmeklēt sporta klubu People bez ierobežojumiem.
30 DIENAS īss apraksts
Līguma cena: 119,00 eiro.
Līguma derīguma termiņš: 30 dienas.
Līgums ietver:
 neierobežotu kluba trenažieru zāles apmeklējumu;
 grupu nodarbību apmeklējumu, tajā skaitā Les Mills programmas;
 profesionālās velostudijas apmeklējumu (Centra klubā).
Papildus iespējams pievienot:
 sporta ūdeni Yanga;
 multiklubu;
 profilu profesionāļu sadaļā;
 treniņu apmeklējumu TRX/CROSS BOX/FUNCIONAL zonā (reģistrējoties
Grafikā).
Cross Box, TRX un FUNCTIONAL zonas treniņi maksā 5,00 eiro par vienu treniņu;
papildpakalpojums sporta ūdens maksā 4,95 eiro par mēnesi, multiklubs 1,95 par
mēnesi, savukārt personālais treneris 39,95 eiro par mēnesi. Summa par papildu
pakalpojumiem automātiski tiks noņemta par mēnesi no profilā reģistrētās
maksājuma kartes. Maksājuma datums ir izvēlētā līguma sākuma datums. Kā
pievienot papildu pakalpojumus, skatīties pielikumu Papildu pakalpojumi.
Kā pieslēgt līgumu 30 DIENAS:










Ieejiet People Fitness mājaslapā www.peoplefitness.eu vai aplikācijā;
Izvēlieties sadaļu “Līgumi”;
Izvēlieties klubu, kuru vēlaties apmeklēt;
Spiediet “30 DIENAS”;
Ievadiet savus personas datus un kontaktinformāciju;
Ievadiet savas maksājuma kartes datus;
Saņemiet PIN kodu uz savu norādīto e-pastu un mobilo telefonu;
Pašapkalpošanās kioskā ievadiet saņemto PIN kodu, lai reģistrētu pirksta
nospiedumu;
Sekojiet instrukcijai uz ekrāna.
Kā atteikties no līguma:




Mājaslapā ielogojieties savā profilā, spiediet sadaļu “Abonements”;
Spiediet pogu “Anulēju”.

Nospiežot pogu “Anulēju”, klientam vairs nebūs iespējas apmeklēt klubu.

3 DIENAS īss apraksts
Līguma cena: 9,95 eiro.
Līguma derīguma termiņš: 3 secīgas dienas (72 stundas).
Līgums ietver:
 neierobežotu kluba trenažieru zāles apmeklējumu;
 grupu nodarbību apmeklējumu, tajā skaitā Les Mills programmas.
 profesionālās velostudijas apmeklējumu (Centra klubā).
Papildus iespējams pievienot:
 treniņu apmeklējumu TRX/CROSS BOX/FUNCIONAL zonā (reģistrējoties
Grafikā).
Kā pieslēgt šo tarifu:










Ieejiet People Fitness mājaslapā www.peoplefitness.eu vai aplikācijā;
Izvēlieties sadaļu “Līgumi”;
Izvēlieties klubu, kuru vēlaties apmeklēt;
Spiediet “3 DIENAS”;
Ievadiet savus personas datus un kontaktinformāciju;
Ievadiet savas maksājuma kartes datus;
Saņemiet PIN kodu uz savu norādīto e-pastu un mobilo telefonu;
Pašapkalpošanās kioskā ievadiet saņemto PIN kodu, lai reģistrētu pirksta
nospiedumu;
Sekojiet instrukcijai uz ekrāna.
Kā atteikties no līguma:




Mājaslapā ielogojieties savā profilā, spiediet sadaļu “Abonements”;
Spiediet pogu “Anulēju”.
Papildu pakalpojums Līguma iesaldēšana

Pakalpojuma cena: 4,95 eiro par vienu iesaldēšanas reizi.
Izmantošana: vienu reizi 12 mēnešu periodā.
People Fitness klientiem, kuriem ir līgums ar ikmēneša maksājumu, ir iespēja
iesaldēt savu līgumu līdz pat 30 dienām.
Kā ieslēgt šo pakalpojumu:




Ieejiet People Fitness mājaslapā www.peoplefitness.eu
Ielogojieties savā profilā
Nospiediet “Iesaldēt līgumu”

Līguma iesaldēšana stājās spēkā automātiski ar nākamo ikmēneša automātisko
maksājumu. Jūs saņemsiet rēķinu uz e-pastu, kas ir norādīts klienta profilā.

