KLIENTA LĪGUMA PAMATNOTEIKUMI

1.

IZMANTOJAMIE TERMINI UN DEFINĪCIJAS

1.1.
Abonements – jebkurš no šajā Līgumā norādītājiem abonementa veidiem, kas piešķir
tiesības uz vairākkārtēju trenažieru zāles apmeklējumu un papildpakalpojumu izmantošanu jebkurā
Klienta izvēlētajā Klubā, kas ietilpst People fitness sporta klubu tīklā, atbilstoši Abonementa veidam
un Līguma noteikumiem;
1.2.
Abonēšanas maksa – Klienta zonā un Cenrādī norādītā kopējā summa, kas ietver vienreizēju
vai ikmēneša maksu atkarībā no Klienta izvēlētā Abonementa veida;
1.3.
Viena mēneša abonements - Abonementa veids, kas piešķir Klientam tiesības uz
vairākkārtēju trenažieru zāles apmeklēšanu jebkurā Klubā, kas ietilpst People fitness sporta klubu
tīklā, kā arī citu Abonementa tarifā norādīto papildpakalpojumu izmantošanu, 1 (viena) mēneša
laikā, atbilstoši Līguma noteikumiem, un paredz vienreizēju Abonēšanas maksas samaksu par visu šī
Abonementa darbības periodu;
1.4.
Abonements ar Abonēšanas maksas ikmēneša maksājumiem - Abonementa veids, kas
piešķir Klientam tiesības uz vairākkārtēju trenažieru zāles apmeklēšanu jebkurā Klubā, kas ietilpst
People fitness sporta klubu tīklā, kuru apmērs ir fiksēts Līguma noslēgšanas dienā atbilstoši
Cenrādim un atkarība no izvēlēta Abonementa veida tajā ietilpstošiem un/vai neietilpstošiem
papildpakalpojumiem, ar 2 (divu) mēnešu Līguma uzteikuma termiņu.
1.5.
Trīs dienu abonements – Abonementa veids, kas piešķir Klientam tiesības uz vairākkārtēju
maksas trenažieru zāles, grupu nodarbību apmeklējumu jebkurā Klienta izvēlētajā Klubā, kas ietilpst
People fitness sporta klubu tīklā, 3 (trīs) dienu laikā no šī Abonementa iegādes brīža atbilstoši
Līguma noteikumiem;
1.6.
Vienreizējās tiesības uz Kluba apmeklējumu – tiesības uz Klienta izvēlētā Kluba
izmēģinājuma apmeklējumiem 3 secīgas dienas trenažieru zāles izmantošanai, grupu nodarbību
apmeklējumiem, saskaņā ar Līguma noslēgšanas brīdī spēkā esošo Kluba piedāvājumu Mājaslapā Tarifu aprakstā;
1.7.
Pirmās transakcijas datums – Transakcijas datums Abonēšanas maksas samaksai par
Abonementa ar Abonēšanas maksas ikmēneša maksājumiem darbības pirmo mēnesi;
1.8.
Līgums – klienta līgums starp Kompāniju un Klientu, kas sastāv no šiem Pamatnoteikumiem,
Papildpakalpojumu noteikumiem kā arī Vispārīgiem Kluba apmeklēšanas noteikumiem un Cenrāža,
kas ir šī Līguma pielikumi un tā neatņemama sastāvdaļa, ir saistoši Klientam, ir publicēti Mājaslapā
un pieejami Klienta zonā;
1.9.
Papildpakalpojumi – jebkādi Kompānijas piedāvātie pakalpojumi, kas nav
Pamatpakalpojums šī Līguma izpratnē, un kas tiek sniegti par papildsamaksu atbilstoši Cenrādim un
attiecīgā Papildpakalpojuma noteikumiem;
1.10. Papildpakalpojuma noteikumi – Papildpakalpojuma sniegšanas un izmantošanas noteikumi,
ar kuriem Klients var iepazīties Mājaslapā, Klienta zonā vai tieši Klubā.
1.11.

Mājaslapa – www.peoplefitness.eu;

1.12. Kompānija – SIA “fit People” (vienotais reģistrācijas numurs: 40103910132, juridiskā adrese:
Ernesta Birznieka-Upīša iela 21A, Rīga, LV-1011, Latvija, elektroniskā pasta adrese:
latvia@peoplefitness.eu) vai UAB People Fitness LT (reģistrācijas numurs: 304436012, juridiskā
adrese: Jogailos iela 4, LT-01116, Viļņa, Lietuva, elektroniskā pasta adrese:
lithuania@peoplefitness.eu), vai People Fitness Eesti OÜ (reģistrācijas numurs: 14106127, juridiskā
adrese: Tatari 8/ Sakala 22- 17A, Tallina, Harjumaa, pasta indeks: 10141, Igaunija, elektroniskā pasta
adrese: estonia@peoplefitness.eu) atkarībā no Līguma valsts;
1.13. Klubs – Kompānijai vai People fitness sporta klubu tīklā ietilpstošajam uzņēmumam
piederošais sporta klubs, kuru Klients ir tiesīgs apmeklēt Kompānijas piedāvāto pakalpojumu
saņemšanai atbilstoši iegādātā Abonementa veidam un Līguma noteikumiem;
1.14. People fitness sporta klubu tīkls – Interneta Mājaslapā norādītie sporta klubi, kas pieder
komersantam, kurš ietilpst vienā grupā ar Kompāniju un/vai ir saistīts ar Kompāniju un/vai ir tās
sadarbības partneris;
1.15. Klienta identifikācijas ierīce – Klienta pirksta nospieduma noteikto punktu digitālā karte,
kuru Klients reģistrē Kioskā pirmajā Kluba apmeklējuma reizē un kura nodrošina Klienta
identifikāciju, lai piekļūtu Klubam un Klienta zonai, izmantojot Kiosku, kā arī citiem šī Līguma izpildes
nolūkiem;
1.16. Kiosks – Kluba hallē uzstādītā elektroniskā ierīce Klienta piekļūšanai Mājaslapai, kā arī
Klienta Identifikācijas ierīces reģistrēšanai, vienreizējā Kluba apmeklējuma tiesību iegūšanai,
Abonementa un Kompānijas piedāvāto Papildpakalpojumu iegādei un apmaksai, kā arī citu funkciju
izpildei Līguma noslēgšanas un izpildes nolūkā;
1.17. Klients – rīcībspējīga fiziska persona, kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu vai atzīta par
pilngadīgu Līguma valsts tiesību aktos noteiktajā kārtībā un kura ir noslēgusi Līgumu ar Kompāniju;
1.18. Klienta zona – Mājaslapas daļa, kurā Klients reģistrējas un kurai Klients saņem piekļuvi,
ievadot lietotājvārdu un paroli, kas tika izveidoti, Klientam reģistrējoties Mājaslapā, vai ar
Identifikācijas ierīci, izmantojot Kiosku;
1.19. Maksa par Papildpakalpojumu – Klienta zonā norādītā maksa par Klienta izvēlēto
Papildpakalpojumu, kas tiek apmaksāts atbilstoši Līguma noteikumiem;
1.20.

Pamatpakalpojums – tiesības uz trenažieru zāles apmeklējumu Klubā;

1.21. Reģistrācijas maksa – vienreizējais maksājums par Klienta pirmreizēju reģistrāciju Klubā,
kura apmērs ir norādīts Cenrādī un kuru Klientam ir jāsamaksā, ja tāda ir paredzēta Klienta izvēlētajā
Abonementa tarifā, ar Transakcijas palīdzību Cenrādī norādītajā un Klienta izvēlētāja veidā pie
Līguma noslēgšanas
1.22. Grupu nodarbības – Papildpakalpojumi - vienreizējs vai vairākkārtējs grupu treniņa
apmeklējums saskaņā ar konkrēta Kluba un konkrētas nodarbības piedāvājumu un noteikumiem,
kurus Klients izvēlas Abonementa iegādes procesā vai pēc tam un kurus Klients apmaksā papildus
saskaņā ar Papildpakalpojuma samaksas noteikumiem;
1.23. Kluba apmeklējums ārvalstī – papildu bonuss Klientam, kas ļauj vienu vai vairākas reizes
izmantot iegādāto Abonementu arī citos klubos, kas ietilpst People fitness sporta klubu tīklā un kas
atrodas ārpus Līguma valsts robežām. Šī bonusa noteikumus Kompānija nosaka vienpusēji, tai skaitā,
tā ir tiesīga atcelt vai ierobežot tā darbību;

1.24. Abonementa darbības termiņa pirmā diena – datums, ko Klients ir norādījis, iegādājoties
Abonementu, kā pirmo šī Abonementa darbības termiņa dienu;
1.25. Maksājumu karte – Klienta kredīta vai debeta maksājumu karte, no kuras tiek iekasēta
Klienta Abonēšanas maksa par Abonementu un Maksa par Papildpakalpojumiem saskaņā ar Līguma
noteikumiem;
1.26. Operators – komersants, kas ir tiesīgs veikt maksājumu pakalpojumus saskaņā ar Līguma
valsts attiecīgiem tiesību aktiem;
1.27.

Puses/Puse – Kompānija un/vai Klients;

1.28. Cenrādis – Kompānijas apstiprinātais Kompānijas sniegto pakalpojumu un to cenu saraksts
spēkā esošajā redakcijā, kas ir pieejams Mājaslapā;
1.29. Transakcija – operācija jebkura no Līguma izrietošā maksājuma veikšanai no Maksājumu
kartei piesaistītā norēķinu konta;
1.30. Līguma valsts – valsts, kurā atrodas Klubs, kuru Klients izvēlējies, reģistrējoties Interneta
Mājaslapā.
1.31. Vispārīgie Kluba apmeklēšanas noteikumi – noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā tiek
īstenota piekļuve Klubam, pakalpojumu saņemšanu Klubā, atrašanos Klubā, uzvedību Kluba
apmeklējuma laikā, sporta inventāra un aprīkojuma lietošanas noteikumus Klubā, kā arī nosaka
Klienta un Kompānijas tiesības un pienākumus, Klientam apmeklējot Klubu, ar kuriem Klients var
iepazīties Mājaslapā vai tieši Klubā.
1.32. Privātuma politika – informācija par Kompānijas veikto Klientu personas datu apstrādi, ar
kuru Klients var iepazīties Mājaslapā.
1.33. Abonementa tarifu plāns – Mājas lapā izvietoti Abonementu tarifi, ar norādēm, kas ietilpst
izvēlētajā Abonementā, un kādas priekšrocības sniedz katrs no izvēlētajiem Abonementa veidiem.
1.34. People Fitness mobilā aplikācija – People fitness sporta kluba Klientiem pieejama mobilā
aplikācija, kuru lejupielādēt var bez maksas iPhone aplikāciju veikalā App Store vai Android
aplikāciju veikalā Google Play. Aplikācijas nosaukums: People Fitness.
2.

LĪGUMA PRIEKŠMETS UN NOSLĒGŠANAS KĀRTĪBA

2.1.
Saskaņā ar Līguma noteikumiem Klients iegūst Vienreizējās tiesības uz Kluba apmeklējumu
vai iegādājas Abonementu par Abonēšanas maksu, un/vai iegādājas Papildpakalpojumus.
2.2.
Klients var būt tikai rīcībspējīga fiziska persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu vai atzīta par
pilngadīgu Līguma valsts tiesību aktos noteiktajā kārtībā;
2.3.
Līguma noslēgšanai Klientam ir jāreģistrējas Mājaslapā un/vai People Fitness mobilajā
aplikācijā, jāizvēlas Klubs pakalpojuma saņemšanai, kas atrodas Līguma valstī, Abonementa darbības
termiņa pirmā diena, un pakalpojums, ko Klients vēlas iegādāties: Abonements vai Vienreizējās
tiesības uz Kluba apmeklējumu. Reģistrējoties Mājaslapā, Klienta zonā Klients norāda savu vārdu,
uzvārdu, mobilā tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi, dzīvesvietas adresi, dzimšanas datumu,
kā arī pēc izvēles - personas kodu (ja to pieļauj Līguma valsts tiesību akti). Iegādājoties Abonementu,
Klientam ir jānorāda Klienta zonā Abonementa darbības termiņa pirmā diena 2 (divu) mēnešu
ietvaros no Līguma noslēgšanas dienas. Reģistrācijas procesā un veicot samaksu, Klientam būs

jāievada savus maksājumu kartes datus (maksājumu kartes numurs un tips, tās derīguma termiņš,
CVV/CVC kods). Klienta reģistrācijas pabeigšanai uz Klienta norādīto mobilā tālruņa numuru
automātiski tiek nosūtīta īsziņa ar piekļuves kodu. Klients pats uzņemas pilnu atbildību par Klienta
sniegtās informācija patiesumu.
2.4.
Vienreizējās tiesības uz Kluba apmeklējumu var iegādāties tikai tāda fiziskā persona, kas
nekad iepriekš nav noslēgusi Līgumu ar Kompāniju un nav bijusi Klients.
2.5.

Klients var iegādāties šādus Abonementus:

2.5.1. Trīs dienu abonements ar vienreizēju Abonēšanas maksas samaksu par visu šī Abonementa
darbības periodu;
2.5.2. Viena mēneša Abonements ar vienreizēju Abonēšanas maksas samaksu par visu šī
Abonementa darbības periodu;
2.5.3. Abonements ar Abonēšanas maksas ikmēneša maksājumiem - Abonementa veids, kas
piešķir Klientam tiesības uz vairākkārtēju trenažieru zāles maksas apmeklēšanu jebkurā Klubā, kas
ietilpst People fitness sporta klubu tīklā, kuru apmērs ir fiksēts Līguma noslēgšanas dienā atbilstoši
Cenrādim un atkarībā no izvēlēta abonementa veida tajā ietilpstošiem un/vai neietilpstošiem
Papildpakalpojumiem, ar 2 (divu) mēnešu Līguma uzteikuma termiņu.
2.6.
Noslēdzot Līgumu, ja Līgums tiek noslēgts Klubā, izmantojot Kiosku, bet, jebkurā gadījumā,
ne vēlāk kā pirmajā Kluba apmeklējuma reizē Klientam ir jāiereģistrē Identifikācijas ierīce Kioskā
saskaņā ar Klienta zonā norādītajām instrukcijām. Klients saņem piekļuvi Klubā pirmo reizi tikai pēc
Identifikācijas ierīces reģistrācijas veiksmīgas pabeigšanas. Katrā turpmākajā Kluba apmeklējuma
reizē Klients saņem piekļuvi Klubā tikai pēc Klienta identificēšanas ar Identifikācijas ierīci.
2.7.
Līgums uzskatāms par noslēgtu pēc tam, kad Klients Mājaslapā ir atzīmējis šādu savu
apliecinājumu: “Es apliecinu, ka esmu izlasījis klienta līgumu, Vispārīgos Kluba apmeklēšanas
noteikumus un Privātuma politiku un piekrītu tiem. Esmu informēts par manu personas datu
ievākšanu un apstrādi saskaņā ar klienta līgumu un Privātuma politiku. Es vēlos saņemt pakalpojumu
atteikuma tiesību termiņa izmantošanas laikā.”, kā arī ir reģistrējis savu Maksājumu karti un veicis
samaksu par Abonementu un/vai Papildpakalpojumiem saskaņā ar Līguma 5. sadaļā norādītajiem
noteikumiem. Pēc Līguma noslēgšanas Klientam uz Klienta zonā norādīto elektroniskā pasta adresi
tiek nosūtīts paziņojums ar Klienta reģistrācijas apstiprinājumu un šiem Līguma noteikumiem.
Līgums ir spēkā bez Pušu parakstiem. Līgums darbojas līdz visu Līgumā noteikto Pušu saistību izpildei
vai līdz tā izbeigšanai saskaņā ar Līguma noteikumiem.
3.

KOMPĀNIJAS PIEDĀVĀTO PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA KLUBĀ

3.1.
Klients var izmantot iegādāto Abonementu jebkurā Klubā, kas ietilpst People fitness sporta
klubu tīklā Līguma valsts robežās, saskaņā ar Līguma noteikumiem.
3.2.
Klients var izmantot iegūtās Vienreizējās tiesības uz Kluba apmeklējumu tikai Līguma valsts
Klubā, kuru Klients ir izvēlējies Interneta Mājaslapā. Izmantojot Vienreizējās tiesības uz Kluba
apmeklējumu, Klients ir tiesīgs apmeklēt tikai trenažieru zāli, grupu nodarbības, ja Līguma
noslēgšanas brīdī spēkā esošais Kluba piedāvājums Mājaslapā neparedz citas iespējas. Vienreizējās
tiesības uz Kluba apmeklējumu ir spēkā, un Klients var sākt tās izmantot tikai 3 (trīs) secīgu dienu
laikā no šo tiesību iegādes dienas.

3.3.
Klienta iegādātais Abonements piešķir Klientam tiesības uz vairākkārtēju trenažieru zāles
apmeklējumu un Papildpakalpojumu izmantošanu attiecībā no izvēlēta Abonementa veida un
attiecīgā Abonementa darbības laikā.
3.4.
Trīs dienu abonements ir spēkā, un Klients var to izmantot tikai 3 (trīs) dienu laikā no Līguma
noslēgšanas brīža, izņemot šī Abonementa pirmstermiņa anulēšanu atbilstoši Līguma noteikumiem.
3.5.
Viena mēneša abonements ir derīgs 1 (vienu) mēnesi , kopš šī Abonementa darbības
termiņa pirmās dienas, izņemot šī Abonementa pirmstermiņa anulēšanu atbilstoši Līguma
noteikumiem.
3.6.
Vienlaicīgi ar Abonementa iegādi vai Abonementa darbības termiņa laikā Klients var
iegādāties par papildsamaksu šādus Papildpakalpojumus (ja Papildpakalpojums nav iekļauts
izvēlētajā Abonementa veidā): tiesības apmeklēt Grupu nodarbības un/vai citus
Papildpakalpojumus, kuri tiek piedāvāti klubā, kas ietilpst People fitness sporta klubu tīklā, saskaņā
ar konkrēta piedāvājuma noteikumiem. Izmantojot pakalpojumu “Kluba apmeklējums ārvalstī”,
Klients var iegādāties un izmantot Papildpakalpojumus, kurus sniedz ārpus Līguma valsts robežām
esošais Klubs, kas ietilpst People fitness sporta klubu tīklā. Klients var izmantot Līguma valstī
iegādātos Papildpakalpojumus jebkurā Klubā, kas ietilpst People fitness sporta klubu tīklā (tai skaitā,
izmantojot pakalpojumu “Kluba apmeklējums ārvalstī”), ja šie Papildpakalpojumi tiek sniegti
konkrētajā klubā.
3.7.
Līguma darbības termiņā Klients ir tiesīgs iegādāties Papildpakalpojumus (tai skaitā, Grupu
nodarbības) tikai tad, ja Klientam nav izveidojies parāds Kompānijai. Klients ir tiesīgs saņemt
Papildpakalpojumus tikai pēc to apmaksas pilnā apmērā.
3.8.
Klients var atteikties no atsevišķi no Abonementa iegādātajiem papildpakalpojumiem
jebkurā brīdī. Papildpakalpojums tiks uzskatīts par izbeigtu nākamajā dienā pēc Papildpakalpojuma
pēdējās apmaksātās dienas.
3.9.
Ja Klients ir iegādājies Papildpakalpojumu – Grupu nodarbības, tad Klients ir tiesīgs
apmeklēt grupu nodarbības jebkurā Klubā, kas ietilpst People fitness sporta klubu tīklā un kas sniedz
šādu Papildpakalpojumu, Abonementa darbības termiņā, ievērojot šādus noteikumus (ja konkrētu
Grupu nodarbību noteikumi nenosaka citu kārtību):
3.9.1. Klientam ir jāpierakstās Klienta zonā un/vai People Fitness mobilā aplikācijā uz katru viņa
izvēlēto Grupu nodarbībua;
3.9.2. Klubs negarantē Klientam iespēju pierakstīties uz konkrētu grupu nodarbību, jo katras grupu
nodarbības dalībnieku skaits ir ierobežots;
3.9.3. Klienta zonā pieraksts uz katru grupas nodarbību tiek atvērts ne ātrāk kā 1 (vienu) nedēļu
pirms šīs grupas nodarbības rīkošanas;
3.9.4. Ja Klients nevar apmeklēt Grupu nodarbību, uz kuru viņš ir pierakstījies, Klientam ir
pienākums atcelt šo pierakstu Klienta zonā ne vēlāk kā 1 (vienu) stundu pirms attiecīgas grupu
nodarbības sākuma, pretējā gadījumā tiek pieņemts, ka Klients ir apmeklējis nodarbību, un maksa
par šo izlaisto Grupu nodarbību viņam netiek atmaksāta. Ja Klients 2 (divas) reizes pēc kārtas vai
kopsummā 2 (divas) reizes 1 (viena) mēneša laikā nepilda iepriekš minēto pienākumu savlaicīgi
atcelt pierakstu, tad Kompānija ir tiesīga bloķēt iespēju Klientam pierakstīties uz grupu nodarbībām
Klienta zonā un/vai People Fitness mobilajā aplikācijā uz 2 (divām) nedēļām, un Klients nav tiesīgs
pieprasīt Abonēšanas maksas samazinājumu vai atmaksu šajā sakarā.

3.10. Ja Klients ir iegādājies citu Papildpakalpojumu (kas nav Grupu nodarbības), tad Klients ir
tiesīgs izmantot šādu Papildpakalpojumu jebkurā Klubā, kas ietilpst People fitness sporta klubu tīklā
un sniedz šādu Papildpakalpojumu, saskaņā ar Vispārīgiem Kluba apmeklēšanas noteikumiem vai
konkrētā Papildpakalpojuma apmeklēšanas noteikumiem, ar kuriem Klientam ir jāiepazīstas
Interneta Mājaslapā, Klienta zonā vai tieši Kompānijā (vai kompānijā, kas ietilpst People fitness
sporta klubu tīklā) pirms šī Papildpakalpojuma iegādes.
3.11. Kompānija ir tiesīga vienpusēji veikt izmaiņas Papildpakalpojumu sniegšanas noteikumos, tai
skaitā: nodarbību (t. sk. Grupu nodarbību) sarakstos, aizvietot trenerus un atcelt nodarbības (t. sk.
Grupu nodarbības), informējot par to Klientu.
4.

ĀRVALSTĪ ESOŠĀ KLUBA APMEKLĒŠANAS KĀRTĪBA

4.1. Īpašu akciju vai piedāvājumu ietvaros Kompānija var sniegt Klientam, kurš ir iegādājies
Abonementu, pakalpojumu Kluba apmeklējums ārvalstī, kas piešķir Klientam tiesības Abonementa
darbības termiņa laikā apmeklēt ārpus Līguma valsts robežām jebkuru Klubu, kas ietilpst People
fitness sporta klubu tīklā.
4.2. Pakalpojums Kluba apmeklējums ārvalstīs tiek sniegts Klientam, ar noteikumu, ka Klients ir
pienācīgi izpildījis visas maksājumu un citas saistības saskaņā ar Līgumu un Kluba apmeklēšanas
noteikumiem, kā arī ja iegādātā Abonementa noteikumi neatšķiras no Abonementa iegādes un
izmantošanas noteikumiem Līguma valstī, bet Klienta iegādātā Abonementa cena nav mazākā par
Abonementa cenu Kluba ārvalstīs.
4.3. Pakalpojumu Kluba apmeklējums ārvalstī nodrošina Klubs, kas ietilpst People fitness sporta
klubu tīklā un kas atrodas ārpus Līguma valsts robežām.
4.4. Atrodoties Klubā, kas ietilpst People fitness sporta klubu tīklā un kas atrodas ārpus Līguma
valsts robežām, Klientam ir jāievēro Vispārīgie Kluba apmeklēšanas noteikumi, kā arī Klients ir
atbildīgs Klubam par pieļautiem pārkāpumiem un Vispārīgo Kluba apmeklēšanas noteikumu
neievērošanu.
4.5. Pakalpojuma Kluba apmeklējums ārvalstī izmantošana un piekļuves attiecīgajam Klubam
iegūšana tiek veikta, identificējot Klientu ar Identifikācijas ierīci. Klients, kuram nav reģistrētas
Identifikācijas ierīces, var reģistrēt Identifikācijas ierīci valstī, kas nav Līguma valsts, pirmajā
pakalpojuma Kluba apmeklējums ārvalstī izmantošanas reizē, izmantojot Kiosku, vai citā attiecīgajā
Klubā paredzētajā Identifikācijas ierīces reģistrācijas veidā.
4.6. Klients ir tiesīgs izmantot iegādātos un pienācīgi apmaksātos Papildpakalpojumus (apmeklējot
klubu ārvalstī, ja šis Klubs, kas ietilpst People fitness sporta klubu tīklā un kas atrodas ārpus Līguma
valsts robežām, sniedz šādus Papildpakalpojumus un to iegādes un izmantošanas noteikumi
neatšķiras no noteikumiem, kas ir spēkā iegādājoties un izmantojot šos Papildpakalpojumus Līguma
valstī (arī attiecībā uz to cenu). Klientam turklāt ir jāievēro noteikumus un kārtību, kādā klubs, kas
ietilpst People fitness sporta klubu tīklā un kas atrodas ārpus Līguma valsts robežām, sniedz šos
Papildpakalpojumus (t. sk., saraksts, noteikumi, kā tiek īstenots pieraksts un atteikšanās no
pieraksta Grupu nodarbībām, Grupu nodarbību apmeklējuma noteikumi, nodarbības dalībnieku
skaita ierobežojumi, utt.). Tiek pieņemts, ka Klients, izmantojot Papildpakalpojumus Ārvalsts kluba
apmeklējuma laikā, ir iepazinies un piekrīt attiecīga kluba, kas ietilpst People fitness sporta klubu
tīklā un kas atrodas ārpus Līguma valsts robežām, konkrētā Papildpakalpojuma izmantošanas
noteikumiem, un ir atbildīgs par pieļautiem pārkāpumiem un šo noteikumu neievērošanu.
4.7. Ja Klients, kuram ir derīgs Abonements un tiesības izmantot pakalpojumu Kluba apmeklējums
ārvalstī, atrodoties ārpus Līguma valsts, nevarēja izmantot pakalpojumu Kluba apmeklējums ārvalstī,

jo viņam tika atteikta piekļuve Klubam, Klientam ir jāvēršas Kompānijā Līguma 10. sadaļā norādītajā
kārtībā. Rodoties jautājumiem un/vai pretenzijām, kas ir saistītas ar sniegto pakalpojumu Kluba
apmeklējums ārvalstī, Klientam vispirms ir jāvēršas Klubā, kas ietilpst People fitness sporta klubu
tīklā un kas atrodas ārpus Līguma valsts robežām, kas nodrošina šī pakalpojuma sniegšanu.
5.

SAMAKSAS KĀRTĪBA

5.1.
Slēdzot Līgumu, Klients pilnvaro Kompāniju izmantot un apstrādāt Klienta norādītos
Maksājumu kartes datus (tai skaitā maksājumu kartes numuru un tipu, tās derīguma termiņu,
CVV/CVC kodu), lai veiktu Transakcijas Klienta izvēlētā Abonementa un Abonēšanas maksas un
Maksas par Klienta izvēlētajiem Papildpakalpojumiem samaksai saskaņā ar šī Līguma un/vai Klubā
piedāvātā Papildpakalpojuma noteikumiem. Klients ir informēts, ka Maksājumu kartes datu apstrādi
un Transakciju veikšanu Kompānija nodod trešajai personai, kas darbojas Kompānijas uzdevumā uz
līguma pamata (turpmāk – Maksājumu starpnieks). Klients apzinās un piekrīt tam, ka, iegādājoties
jebkāda veida Abonementu, tai skaitā Abonementu ar Abonēšanas maksas ikmēneša maksājumiem,
kā arī Klientam iegādājoties tiesības uz Papildpakalpojumu (t.sk., tiesības apmeklēt Grupu
nodarbības), Kompānija iegūst tiesības veikt (tai skaitā ar Maksājumu starpnieka starpniecību) šādas
Transakcijas automātiski bez nepieciešamības saņemt atsevišķu Klienta atļauju katrai šādai
Transakcijai, kas ir saistīta ar Abonēšanas maksas un Maksas par Papildpakalpojumu (izņemot
gadījumus, kad konkrēta Papildpakalpojuma samaksas noteikumi pieļauj citu samaksas veidu)
apmaksu. Kompānija neglabā Maksājumu kartes datus. Noslēdzot šo Līgumu, Klientam ir jāiepazīstas
arī ar Interneta mājaslapā izvietotajiem Maksājumu starpnieka noteikumiem. Noslēdzot Līgumu,
Klients apliecina, ka viņš ir iepazinies un piekrīt Maksājumu starpnieka noteikumiem.
5.2.
Uzskatāms, ka Klients ir samaksājis Abonēšanas maksu, Maksu par Papildpakalpojumu
dienā, kad tiek veiksmīgi veikta attiecīgā Transakcija. Transakcija Abonēšanas maksas, Maksas par
Papildpakalpojumu apmaksai, tiek automātiski iekasēta no Klienta šādā kārtībā:
5.2.1. ja Klients ir iegādājies Trīs dienu Abonementu vai Viena mēneša abonementu, tad
Transakcija visas šāda abonementa summas samaksai tiek veikta nekavējoties pēc Līguma
noslēgšanas vienlaicīgi ar Reģistrācijas maksu, ja tāda tiek paredzēta Abonementa tarifu plānā;
5.2.2. ja Klients ir iegādājies Abonementu ar Abonēšanas maksas ikmēneša maksājumiem, kuru
apmērs ir fiksēts Līguma noslēgšanas dienā saskaņā ar Cenrādi, tad Transakcija Abonēšanas maksas
samaksai par pirmo Abonementa darbības mēnesi tiek veikta nekavējoties pēc Līguma noslēgšanas
vienlaicīgi ar Reģistrācijas maksu. Savukārt Transakcija Abonēšanas maksas samaksai par katru
nākamo Abonementa darbības mēnesi tiek veikta tādā attiecīgā mēneša datumā, kas sakrīt ar
Pirmās transakcijas datumu, bet, ja šajā mēnesī nav attiecīgā datuma, tad Transakcija tiek veikta šī
mēneša pēdējā dienā;
5.2.3. ja Klients ir iegādājies tiesības saņemt Papildpakalpojumu Klienta zonā, tad Transakcija visas
Maksas par Papildpakalpojumu samaksai tiek veikta nekavējoties pēc tam, kad Klients ir iegādājies
Papildpakalpojumu Klienta zonā, vai, ja konkrēta Papildpakalpojuma noteikumi pieļauj citu
samaksas veidu, atbilstoši konkrēta Papildpakalpojuma samaksas noteikumiem.
5.3.
Abonēšanas maksa par Abonementu, kā arī Maksa par Papildpakalpojumu netiek pilnībā vai
daļēji atmaksāta gadījumā, ja Klients nav izmantojis Abonementu vai Papildpakalpojumu un šādos
apstākļos nav konstatēta Kompānijas vaina.
5.4.
Kompānija piestāda Klientam rēķinus elektroniskā formā saskaņā ar Līguma valsts tiesību
aktu prasībām. Rēķins ir derīgs bez paraksta. Kompānija izvieto rēķinu Klienta zonā un informē par
to Klientu, nosūtot īsziņu uz mobilā tālruņa numuru un/vai elektronisko vēstuli uz elektroniskā pasta
adresi, kas norādīti Klienta zonā. Neatkarīgi no rēķina saņemšanas fakta, Klientam ir jānodrošina, lai

viņa norēķinu kontā, kuram ir piesaistīta Maksājumu karte, Transakcijas dienā būtu pieejami naudas
līdzekļi nepieciešamajā apmērā, lai veiktu visas Transakcijas Līgumā paredzēto maksājumu:
Abonēšanas maksas par Klienta izvēlēto Abonementu un maksas par Papildpakalpojumu samaksai
(izņemot gadījumus, kad konkrēta Papildpakalpojuma samaksas noteikumi pieļauj citu apmaksas
veidu).
5.5.
Ja pirmais mēģinājums veikt Transakciju izrādījās neveiksmīgs (t. i. no kredītiestādes jebkādu
iemeslu dēļ ir saņemts atteikums, tai skaitā, ja norēķinu kontā, kuram ir piesaistīta Maksājumu
karte, nav naudas līdzekļu nepieciešamajā apmērā), Kompānija ir tiesīga nekavējoties apturēt
Abonementa darbību un nobloķēt Klienta Identifikācijas ierīci līdz brīdim, kad attiecīgais Klienta
parāds pret Kompāniju tiks pilnībā dzēsts, turklāt Kompānija ir tiesīga neierobežotu reižu skaitu visā
Līguma darbības termiņā un 1 (viena) mēneša laikā pēc Līguma darbības termiņa beigām mēģināt
veikt attiecīgu Transakciju.
5.6.

Ja Kompānija aptur Abonementa darbību, pamatojoties uz Līguma 5.5. punktu, tad:

5.6.1. Abonementa darbības apturēšanas laikā Klientam nav tiesību izmantot Abonementu, kā arī
iegādāties un saņemt Papildpakalpojumus, turklāt Klienta Identifikācijas ierīce tiek bloķēta, un
Klientam nav piekļuves Klubam;
5.6.2. Tiek iekasēta Abonēšanas maksa par šādas apturēšanas periodu, savukārt Abonementu ar
vienreizēju Abonēšanas maksas samaksu darbības termiņš netiek pagarināts uz to apturēšanas
termiņu, turklāt Klients nav tiesīgs pieprasīt Abonēšanas maksas un Maksas par
Papildpakalpojumiem pārrēķinu vai atmaksu;
5.6.3. Kompānija 2 (divu) darba dienu laikā no Abonementa apturēšanas dienas paziņo Klientam
par Abonementa darbības apturēšanu un esošo parādu;
5.6.4. Kompānija ir tiesīga atteikt jaunu līgumu noslēgšanu ar Klientu.
5.7.
Ja Abonementa darbības apturēšanas laikā, ar nosacījumu, ka Līguma darbības termiņš
turpināsies, ņemot vērā Līguma 5.8. punkta noteikumus, Klienta parāds pret Kompāniju tiek pilnībā
dzēsts, tad Abonementa un Identifikācijas ierīces darbība nekavējoties tiek atjaunota.
5.8.
Ja 2 (divu) pilnu mēnešu laikā no Abonementa darbības apturēšanas dienas Klienta parāds
pret Kompāniju nav pilnībā dzēsts, Kompānija ir tiesīga nekavējoties izbeigt Līgumu (ņemot vērā
Līguma 5.9. punkta noteikumus), bet Abonementu un Identifikācijas ierīci anulēt, par to paziņojot
Klientam ne vēlāk, kā Līguma izbeigšanas dienā.
5.9.
Abonementa darbības apturēšana, Abonementa anulēšana vai Līguma izbeigšana neatbrīvo
Klientu no pienākuma pilnībā dzēst parādu pret Kompāniju, kas radies līdz Līguma izbeigšanas
brīdim. Tāpat paliek spēkā Līguma 5.1. un 5.5. punkti, kas piešķir Kompānijai tiesības un pilnvaras vēl
1 (viena) mēneša laikā pēc Līguma izbeigšanas veikt Transakciju, lai pilnībā dzēstu Klienta parādu
pret Kompāniju, kas radies Līguma darbības laikā.
6.

PUŠU PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

6.1.
Reģistrējoties Mājaslapā un/vai People Fitness mobilajā aplikācijā, slēdzot un pildot Līgumu,
kā arī veicot jebkādas citas darbības Klienta zonā un Mājaslapā, Klientam ir:
6.1.1. jānorāda patiesi, precīzi un pilnīgi personas dati, tai skaitā Maksājumu kartes dati,
jāpārbauda Klienta zonā norādīto datu pareizība un jāseko līdzi, lai šie dati ir aktuāli, nekavējoties
patstāvīgi aktualizējot novecojušos datus Klienta zonā, un, ja šāda aktualizācija nav iespējama,

jāinformē Kompānija par jebkādām izmaiņām Klienta zonā norādītajos Klienta datos, tai skaitā par
mobilā tālruņa numura un elektroniskā pasta adreses izmaiņām;
6.1.2. jānodrošina, lai tiek saglabāti un netiek izpausti trešajām personām jebkādi dati, kas
nodrošina piekļuvi Klienta zonai, tai skaitā parole un piekļuves kods, ko Kompānija nosūtījusi
Klientam īsziņā uz mobilā tālruņa numuru reģistrācijai Mājaslapā;
6.1.3. nekavējoties jāinformē Kompānija par jebkādām radušās situācijām, kas noveda vai var
novest pie tā, ka parole vai Identifikācijas ierīce kļuva vai var kļūt zināma trešajai personai, vai var
tikt nelikumīgi izmantota.
6.2.
Katra Puse ir atbildīga par visiem otrajai Pusei nodarītajiem zaudējumiem saskaņā ar Līguma
noteikumiem un Līguma valsts tiesību aktiem.
6.3.
Klients ir atbildīgs par Kluba telpu vai Klubā esošo iekārtu, ierīču un citu mantu bojāšanu vai
iznīcināšanu, kā arī par jebkuru Līguma vai tā pielikumu noteikumu pārkāpšanu.
6.4.
Klients pats personīgi ir atbildīgs par Maksājumu kartes, kā arī par norēķinu konta, kuram ir
piesaistīta šī Maksājumu karte, izmantošanas tiesiskumu.
6.5.
Klients ir pilnībā atbildīgs par visām darbībām, kas tika veiktas Klienta zonā, izmantojot viņa
lietotājvārdu (login) un paroli, kā arī Identifikācijas ierīci.
6.6.
Kompānija nav atbildīga par zaudējumiem, kas radušies Klientam elektronisko vai tālruņa
sakaru, kurus nodrošina trešā persona, līdzekļu darbības traucējumu rezultātā, kā arī par
zaudējumiem, kas radušies Klientam, veicot Transakcijas, kredītiestādes vainas dēļ.
6.7.
Kompānija nav atbildīga par pilnīgu vai daļēju saistību neizpildi saskaņā ar šo Līgumu, kā arī
par zaudējumiem, kuri radušies Klientam sakarā ar pakalpojuma Kluba apmeklējums ārvalstī
izmantošanu. Šādā gadījumā Klientam ir jāvēršas Klubā, kas ietilpst People fitness sporta klubu tīklā
un kas atrodas ārpus Līguma valsts robežām, attiecīgas valsts, kas nav Līguma valsts, tiesību aktos
noteiktajā kārtībā.
6.8.
Kompānija nav atbildīga par pilnīgu vai daļēju saistību neizpildi saskaņā ar šo Līgumu, tai
skaitā par aizkavēšanos Kompānijas piedāvāto pakalpojumu sniegšanā, ja šāda neizpilde vai
aizkavēšanās radās komunālo tīklu avārijas vai nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kurus Kompānija
nevar kontrolēt un/vai novērst. Par šādiem nepārvaramas varas apstākļiem uzskatāmas arī valsts un
pašvaldību iestāžu darbības un saistošie rīkojumi, kara darbība, nemieri, streiki, tehnogēnās
katastrofas, plūdi, ugunsgrēki, zemestrīces un citas stihiskas nelaimes vai ārkārtējie notikumi.
6.9.
Klients nav tiesīgs pieprasīt no Kompānijas jebkādu kompensāciju, zaudējumu atlīdzību vai
Abonēšanas maksas vai Maksas par Papildpakalpojumu pilnīgu vai daļēju atmaksu saistībā ar
Kompānijas līgumsaistību izpildes nokavējumu, kas radies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā.
7. PERSONAS DATU APSTRĀDE
7.1. Noslēdzot šo Līgumu, Kompāniju ir tiesīga apstrādāt, tai skaitā iegūt, izmantot un glabāt Klienta
personas datus (tai skaitā vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, mobilā tālruņa numuru, elektroniskā
pasta adresi, dzīvesvietas adresi, Klienta pirksta nospieduma noteikto punktu digitālo karti, kā arī
personas kodu (ja to pieļauj Līguma valsts tiesību akti) ) šādiem mērķiem: šī Līguma noslēgšana un
izpilde, tai skaitā Klienta reģistrācija Klienta zonā un Klienta zonā norādīto datu glabāšana; Klienta
identificēšana, apmeklējot Klubu un ieejot Klienta zonā, izmantojot Kiosku; no Līguma izrietošo
maksājumu un Klienta parādu uzskaite; rēķinu izrakstīšana par Kompānijas sniegtajiem

pakalpojumiem; mārketinga un iekšējās statistikas apkopošana Kompānijas sniedzamo pakalpojumu
kvalitātes uzlabošanai; komunikācijas nodrošināšana starp Kompāniju un Klientu sakarā ar Līgumu
(tai skaitā, lai informētu Klientu par izmaiņām Kluba darba grafikā, par Kluba īpašajiem un
personīgiem piedāvājumiem Klientam un citām Kluba ziņām).
7.2. Klients ir informēts, ka pakalpojuma Kluba apmeklējums ārvalstī sniegšanas nolūkā viņa
personas dati (tai skaitā, Klienta anketas dati, reģistrēta Identifikācijas ierīce un informācija par
veiktajiem maksājumiem) var būt pieejama Klubiem, kas ietilpst People fitness sporta klubu tīklā.
Kompānija neglabā un nenodod Klubiem, kas ietilpst People fitness sporta klubu tīklā, vai citām
trešajām personām Maksājumu kartes datus.
7.3. Klients ir informēts, ka Kompānija, slēdzot Līgumu, reģistrē Identifikācijas ierīci, kā arī identificē
Klientu ar Identifikācijas ierīces palīdzību katrā Kluba apmeklējuma reizē. Ja Klients izmanto
pakalpojumu Kluba apmeklējums ārvalstī, šādu Klienta identifikāciju, nepieciešamības gadījumā –
Identifikācijas ierīces reģistrāciju – veic Klubs, kas ietilpst People fitness sporta klubu tīklā un kas
atrodas ārvalstī.
7.4. Kompānija ir tiesīga veikt videonovērošanu Kluba telpās un glabāt šādus ierakstus, lai
nodrošinātu drošību, tostarp Klienta dzīvības un veselības aizsardzību, īpašuma aizsardzību,
Vispārīgo Kluba apmeklēšanas noteikumu ievērošanu un, lai novērstu tiesību pārkāpumus saskaņā
ar Līguma valsts tiesību aktiem pie nosacījuma, ka ir ievērotas Līguma valsts tiesību aktu prasības un
Kompānija ir saņēmusi Līguma valsts iestāžu atbilstošu atļauju, ja tā ir nepieciešama.
8. LĪGUMA IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA
8.1. Puses var izbeigt Līgumu pirms termiņa pēc abpusējas vienošanās, kas noformēta rakstiski un
kuru abas Puses ir akceptējušas. Katra Puse ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu tikai saskaņā ar
Līguma noteikumiem un Līguma valsts tiesību aktu noteikumiem. Abonementa un Identifikācijas
ierīces darbība tiek izbeigta vienlaicīgi ar Līguma darbības izbeigšanas brīdi.
8.2. Klients ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma šādos gadījumos un šādā kārtībā:
8.2.1. ja Klients ir iegādājies Abonementu ar Abonēšanas maksas ikmēneša maksājumiem ar 2
(divu) mēnešu Līguma uzteikuma termiņu, tad Klients ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma,
nenorādot izbeigšanas iemeslu un nemaksājot nekādu papildu kompensāciju šajā sakarā, par to
informējot Kompāniju ne mazāk kā 2 (divus) kārtējos pilnus Abonementa darbības mēnešus iepriekš.
Šādā gadījumā Līgums uzskatāms par izbeigtu, tiklīdz beidzas 2 (divi) kārtējie pilni Abonementa
darbības mēneši, kopš Kompānija ir saņēmusi no Klienta paziņojumu par Līguma izbeigšanu. Visā
norādītajā periodā līdz pēdējai Līguma darbības dienai Klientam ir jāpilda visi Līguma noteikumi (tai
skaitā ikmēneša Abonēšanas maksas un visu citu no Līguma izrietošo maksājumu samaksas
saistības);
Piemērs Nr. 1: Identifikācijas ierīce tika aktivizēta šī kalendārā gada 12. martā, un kārtējais
Abonementa darbības mēnesis sākas katra kalendārā mēneša 12. datumā. Ja šī kalendārā gada 5.
septembrī Kompānija ir saņēmusi Klienta paziņojumu par atkāpšanos no Līguma, tad Abonementa
un Līguma darbības pēdējā diena būs šī kalendārā gada 11. novembris.
Piemērs Nr. 2: Identifikācijas ierīce tika aktivizēta šī kalendārā gada 12. martā, un kārtējais
Abonementa darbības mēnesis sākas katra kalendārā mēneša 12. datumā. Ja šī kalendārā gada 18.
septembrī Kompānija ir saņēmusi Klienta paziņojumu par atkāpšanos no Līguma, tad Abonementa
un Līguma darbības pēdējā diena būs nākamā kalendārā gada 11. decembris.

8.2.2. ja Klients ir iegādājies Trīs dienu abonementu vai Viena mēneša ar Abonēšanas maksas
vienreizēju samaksu uzreiz par visu Abonementa darbības periodu, tad Klients ir tiesīgs, nenorādot
iemeslu, vienpusēji atkāpties no šī Līguma, par to informējot Kompāniju. Šādā gadījumā Līgums
uzskatāms par izbeigtu brīdī, kad Kompānija ir saņēmusi Klienta paziņojumu par atkāpšanos no
Līguma. Pēc Līguma darbības izbeigšanas Abonēšanas maksas summa par atlikušo neizmantoto
Abonementa darbības periodu netiek atmaksāta, un Kompānija patur to kā Kompānijai nodarīto
zaudējumu kompensāciju pirmstermiņa atkāpšanās no Līguma dēļ pēc Klienta iniciatīvas. Klients
pilnībā piekrīt norādītajam kompensācijas apmēram un apzinās, ka šādas kompensācijas apmērs ir
saistīts ar Kompānijas cenu politiku un pamatots ar īpašu atlaidi, kas piemērojama standarta
abonēšanas maksai, iegādājoties šāda veida Abonementu.
8.2.3. ja Klients ir patērētājs attiecīgās Līguma valsts tiesību aktu izpratnē, tad Klients ir tiesīgs
vienpusēji atkāpties no Līguma arī attiecīgās Līguma valsts tiesību aktos paredzētajos gadījumos.
Klientam ir jāinformē Kompānija par atkāpšanos no Līguma un tiesisko pamatu šādai atkāpšanās no
Līguma saskaņā ar Līguma noteikumiem un attiecīgās Līguma valsts tiesību aktu noteikumiem.
8.3.
Kompānija ir tiesīga nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma, anulēt Abonementu, kā arī
bloķēt Identifikācijas ierīci, paziņojot par to Klientam, šādos gadījumos:
8.3.1. ja Klients sniedzis Kompānijai nepatiesus, neprecīzus, nepilnīgus vai nepareizus personas
datus vai kontaktdatus, vai nepatiesus, neprecīzus, nepilnīgus vai nepareizus Maksājumu kartes
datus, ja konkrētā neprecīzā vai nepilnīgā informācija ir ietekmējusi Līguma noslēgšanu, vai
mēģinājis izmantot šādus trešās personas datus;
8.3.2. ja Klients ir pārkāpis Līguma Abonēšanas maksas un Maksas par Papildpakalpojumu
samaksas saistības, vai Vispārīgo Kluba apmeklēšanas noteikumu 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., un 2.5.punktu,
kā arī gadījumā, ja Klients sistemātiski (piefiksēti vairāk par 3 pārkāpumu gadījumiem) pārkāpj,
kādus citus Līguma vai Vispārīgo noteikumu punktus.
8.4.
Gadījumā, ja Kompānija ir atkāpusies no Līguma, pamatojoties uz Līguma 8.3. punktu, tad
pēc Līguma darbības izbeigšanas Abonēšanas maksas summa par atlikušo neizmantoto Abonementa
darbības periodu, kā arī Maksa par Papildpakalpojumu netiks atmaksāta un Kompānija patur to kā
līgumsodu. Turklāt Kompānija ir tiesīga atteikties slēgt jaunus līgumus ar Klientu.
8.5.
Gadījumā, ja Kompānijas vainas dēļ, Klubs ir slēgt vismaz 1 (vienu) dienu, Klients ir tiesīgs
rakstiski - nosūtot paziņojumu uz Kompānijas juridisko adresi vai oficiālo elektroniskā pasta adresi
10 (desmit) dienu laikā no Kluba slēgšanas pirmās dienas, pieprasīt Kompānijai pagarināt
abonementa darbības termiņu par attiecīgu dienu skaitu, kad Klubs bija slēgts apmeklējumiem, vai,
veikt Abonēšanas maksas pārrēķinu, un, ja Kompānija nevar nodrošināt Abonementa darbības
pagarināšanu/Abonēšanas maksas pārrēķinu, vienpusēji izbeigt Līgumu (Līguma izbeigšanas
gadījumā Kompānija atmaksā Klientam Abonēšanas maksas summu un Maksu par neizmantoto
Papildpakalpojumu par apmaksāto neizmantoto Abonementa darbības periodu, kas paliek pēc
Līguma darbības pirmstermiņa izbeigšanas). Ja Klients savlaicīgi nav iesniedzis Kompānijai attiecīgu
pieteikumu, tas uzskatāms par Klienta atteikumu izmantot šādas prasījuma tiesības.
8.6.
Kompānija ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma, paziņojot par to Klientam ne mazāk kā 3
(trīs) mēnešus iepriekš Klienta zonā un, nosūtot paziņojumu uz Klienta zonā reģistrēto Klienta
elektroniskā pasta adresi.
8.7.
Šī Līguma darbības izbeigšana neatbrīvo Klientu no pienākuma samaksāt visus parādus un
atlīdzināt visus zaudējumus, kuru prasījumu tiesības Kompānijai radušās pirms Līguma darbības
izbeigšanas brīža. Līguma darbības izbeigšana neietekmē Līguma 5.1., 5.5. un 5.9. punktu juridisko
spēku, kuri Kompānijai piešķir tiesības un pilnvaras veikt Transakcijas, lai pilnībā dzēstu Klienta

parādu pret Kompāniju, kas radies Līguma darbības laikā. Līguma 5.1., 5.5. un 5.9. punktu noteikumi
paliek spēkā arī pēc visu pārējo Līguma noteikumu darbības beigām.
9.

TIESĪBU UN PIENĀKUMU NODOŠANA

9.1.
Klubs ir tiesīgs nodot no Līguma izrietošos prasījumus bez Klienta piekrišanas (t.sk. daļēji)
jebkurām personām, tai skaitā, personām un organizācijām, kuras nodarbojas ar parādu atgūšanu.
9.2.
Ja Klients vēlas nodot Līgumu trešajai personai, ir nepieciešama Kluba rakstiska piekrišana.
Klubs var atteikt piekrišanu Līguma nodošanai, nepaskaidrojot iemeslu.
10.

PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

10.1. Visi jautājumi un Pušu tiesiskās attiecības, kas izriet no Līguma un Līgumā nav regulēti,
izskatāmi saskaņā ar Līguma valsts tiesību aktiem.
10.2. Kāda Līguma noteikuma spēkā neesamība vai nenozīmīgums neatbrīvo Puses no citu Līguma
noteikumu izpildes un neizraisa visa Līguma vai citu tā noteikumu spēkā neesamību. Konstatējot
šādu noteikumu, Puses pieliek vislabākās pūles šī noteikuma grozīšanai tā, lai grozītais noteikums
pildītu, pēc iespējas lielākā apjomā, to mērķi, kāds bijis nenozīmīgam vai spēkā neesošām
noteikumam.
10.3. Puses nekavējoties jācenšas atrisināt jebkuru strīdu, kas izriet no šī Līguma, tai skaitā, kas
attiecas uz Līguma grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, juridisko spēku vai iztulkošanu, sarunu ceļā. Ja
Pusēm nav izdevies izšķirt strīdu sarunu ceļā, Klients iesniedz Kompānijai rakstisku pieteikumu, kurā
norāda savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu, kontaktinformāciju, pieteikuma iesniegšanas dienu, strīda
būtību, savu prasību un tā pamatojumu, kā arī pēc iespējas pievieno pieteikumam to pamatojošos
dokumentus. Kompānija izskata Klienta pieteikumu un sniedz Klientam rakstisku atbildi 14
(četrpadsmit) dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas saskaņā ar Līguma valsts tiesību aktiem.
Objektīvu iemeslu dēļ Kompānija var pagarināt norādīto pieteikuma izskatīšanas un atbildes
sniegšanas termiņu, par ko Kompānija nekavējoties rakstiski informē Klientu un norāda jaunu
pieteikuma izskatīšanas un atbildes sniegšanas termiņu, kā arī termiņa pagarināšanas iemeslus.
10.4. Gadījumā, ja Pusēm neizdodas izšķirt strīdu saskaņā ar Līguma 10.3. punkta noteikumiem,
šāds strīds ir izšķirams saskaņā ar Līguma valsts tiesību aktiem.
11.

PAZIŅOJUMU NOSŪTĪŠANA

11.1. Puses apmainās ar paziņojumiem un jebkādu citu ar Līgumu saistīto korespondenci Klienta
zonā. Par Klienta zonā nosūtīto paziņojumu Kompānija papildus informē Klientu, nosūtot
elektronisko vēstuli uz elektroniskā pasta adresi, kas norādīta Klienta zonā. Gadījumā, ja Klients nav
paziņojis par savu kontaktdatu izmaiņām, tiek uzskatīts, ka Kompānija ir izpildījusi savus paziņošanas
pienākumus, izmantojot Klienta zonā norādīto kontaktinformāciju. Jebkurā gadījumā Klients ir
tiesīgs nosūtīt Kompānijai paziņojumu pa pastu ierakstītajā vēstulē uz Kompānijas juridisko adresi.
11.2. Uzskatāms, ka Puse – adresāts ir saņēmusi paziņojumu nākamajā darba dienā pēc tā
nosūtīšanas, ja paziņojums tiek nosūtīts Klienta zonā. Paziņojums, kuru Puse nosūtīja ierakstītajā
vēstulē, uzskatāms par piegādātu otrai Pusei pēc 5 (piecām) kalendārām dienām no vēstules
nosūtīšanas brīža, arī gadījumā, ja Puse nav saņēmusi paziņojumu.

12. PAPILDU NOTEIKUMI
12.1. Pirms Līguma noslēgšanas Klientam ir uzmanīgi jāiepazīstas ar visiem šī Līguma un tā
pielikumu noteikumiem, iepriekš noskaidrojot un pārrunājot ar Kluba administratoru visus radušos
jautājumus. Gadījumā, ja Klients nav vērsies ar jautājumiem pie Kluba administratora, slēdzot
Līgumu un atzīmējot Interneta Mājaslapā savu apstiprinājumu, kā norādīts Līguma 2.7. punktā,
Klients apliecina savu beznosacījuma piekrišanu visiem Līguma (tai skaitā visu tā pielikumu)
noteikumiem un apstiprina, ka Līguma (tai skaitā visu tā pielikumu) noteikumi ir Klientam saprotami
un saistoši.
12.2. Kompānija ir tiesīga vienpusēji izdarīt grozījumus Kluba darba laikā, Līgumā, Cenrādī
(gadījumā, ja mainās Kompānijas sniegto pakalpojumu pašizmaksas, normatīvie akti, nodokļi, vai
mainās fitnesa pakalpojumu tirgus vidus cenas vairāk par 10%), Vispārīgos Kluba apmeklēšanas
noteikumos, Papildpakalpojumu noteikumos un citos Līguma pielikumos, paziņojot par to Klientam nodrošinot grozītā dokumenta teksta publicēšanu Klienta zonā un, paziņojot par grozījumiem uz
Klienta zonā reģistrēto Klienta elektroniskā pasta adresi, ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms šo
grozījumu stāšanās spēkā. Gadījumā, ja Līguma/Līguma pielikumu grozījumi ir Klientam nelabvēlīgi
un skar/ietekmē Līguma saistības un to izpildi, un Klients nepiekrīt tiem, Klients ir tiesīgs bez
jebkādām sankcijām izbeigt Līgumu ar grozījumu spēkā stāšanas dienu (neievērojot Līguma 8.2.1.
apakšpunktā noteiktus uzteikuma termiņus), par to rakstiski paziņojot Kompānijai - nosūtot
paziņojumu uz Kompānijas juridisko adresi vai oficiālo elektroniskā pasta adresi vismaz 10 (desmit)
dienas pirms grozījumu spēkā stāšanas dienas. Gadījumā, ja Kompānija norādītajā termiņā nesaņem
no Klienta paziņojumu par Līguma izbeigšanu, tiek uzskatīts, ka Klients ir piekritis Līguma
un/pielikumu grozījumiem.
12.3. Kompānija ir tiesīga vienpusēji izdarīt grozījumus Privātuma politikā, nodrošinot grozītā
dokumenta teksta publicēšanu Mājaslapā ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms šo grozījumu stāšanās
spēkā.
12.4. Visi materiāli, kas ir publicēti Mājaslapā un Klienta zonā, tai skaitā teksta un grafiskie
materiāli, fotogrāfijas, video utt. (izņemot Klienta personas datus un kontaktdatus), ir Kompānijas
intelektuālais īpašums, un Klients vai jebkura trešā persona nevar tos izmantot bez Kompānijas
iepriekšējas rakstiskas atļaujas.
12.5. Kompānija informē, ka saskaņā ar 2014.gada 20.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.255
„Noteikumi par distances līgumu” 19.punktu patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un
vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas. Šajā gadījumā
Kompānija ir tiesīga ieturēt no Klienta veiktās samaksas summu, kas attiecībā pret pilnu Līguma
izpildi ir proporcionāla izpildītajai Līguma daļai brīdī, kad Klients informē Kompāniju par atteikuma
tiesību izmantošanu, ja Klients ir uzsācis Kluba apmeklējumu. Gadījumā, ja Klients nav uzsācis Kluba
apmeklējumu, Kompānija atmaksā Klientam pilnu Abonementa summu. Atteikuma veidlapa ir
pieejama Kompānijas Mājaslapā.

