KARNET ALTRA FitnessClub. Umowa na czas nieokreślony
Umowa zawarta we Wrocławiu w dniu ……. - …….-2017r. pomiędzy:
BUSINESS & TRADE, 51-315 Wrocław, ul. Miłostowska 2b, NIP 895-11-27-135, REGON 365449881,
Zwanym w dalszej części umowy ALTRA FitnessClub, reprezentowanym przez Krzysztofa Włodarka,
a
………………………………………………………………………………………………………………………………..

zamieszkałym/ą

we ……………………………………………., ul. ………………………………………………….. nr ………./…………, kod pocztowy
…….. - ……………, miejscowość ……………………………………………….. Legitymującym/ą się dowodem
osobistym Seria ………… .Nr …………………………………….PESEL………………………………………………….
Zwanym/ą w dalszej części umowy Klientem.

1. Klient zawiera umowę z ALTRA FitnessClub na prawo do korzystania z usług
świadczonych w obiekcie sportowym mieszczącym się we Wrocławiu przy ul. Poleskiej
33A, kod pocztowy 51-354, zgodnie z zasadami zawartymi w REGULAMINIE KLUBU.
2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z zachowaniem dwumiesięcznego
terminu wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia liczy się od dnia, w którym upływa
ważność członkostwa aktualnie opłaconego.
3. Klient może dokonywać płatności gotówką lub kartą płatniczą w recepcji Klubu lub
przelewem za pomocą panelu transakcyjnego Przelewy24.
4. Klient jest zobowiązany podczas trwania umowy do zachowania ciągłości członkostwa,
tzn., że przedłużenie członkostwa (opłata kolejnego miesiąca członkostwa) musi zostać
dokonana najpóźniej w dniu wygaśnięcia poprzedniego.
5. Klient nie może odstąpić od umowy bez zachowania dwumiesięcznego okresu
wypowiedzenia. Wyjątek stanowi utrata możliwości uczestnictwa w zajęciach ze
względów zdrowotnych potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem lekarskim.
6. Klient ma prawo do jednorazowego zawieszenia karnetu w dowolnej chwili na okres do
14 dni w każdym okresie rozliczeniowym trwania niniejszej umowy (z wyłączeniem
okresu wypowiedzenia). W przypadku zawieszenia, ważność karnetu zostanie
przedłużona o okres zawieszenia. Chęć zawieszenia karnetu Klient jest zobowiązany
zgłosić osobiście w recepcji Klubu przy pomocy formularza dostępnego w Klubie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: altra@altraclub.pl najpóźniej na 1 dzień
przed datą rozpoczynającą okres zawieszenia karnetu. Zawieszenie karnetu upływa z
dniem wskazanym jako ostatni dzień jego zawieszenia lub w dniu pierwszej wizyty
Klienta w Klubie podczas trwania okresu zawieszenia.
7. Klient ma prawo dokonać cesji niniejszej umowy na osobę trzecią. W celu dokonania
cesji Klient wraz z osobą, na którą cesja ma zostać dokonana są zobowiązany stawić

się osobiście w recepcji ALTRA FitnessClub w dniu jej dokonania. Cesja nie może mieć
charakteru tymczasowego.
8. Klient po podpisaniu umowy i opłaceniu 30-dniowego cyklu członkostwa otrzymuje
imienną kartę zbliżeniową aktywną przez 30 dni. Przedłużenie aktywności karty
zbliżeniowej na kolejne 30 dni następuje po dokonaniu kolejnej wpłaty.
9. Klient, który zostaje po raz pierwszy członkiem ALTRA FitnessClub zobowiązany jest do
jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości określonej w aktualnym cenniku
dostępnym w recepcji Klubu oraz na stronie www.altraclub.pl .
10. Koszt wydania duplikatu karty w przypadku jej zgubienia lub zniszczenia wynosi 15 zł.
11. Koszt członkostwa dla niniejszej umowy określony jest w cenniku dostępnym w recepcji
Klubu i na stronie www.altraclub.pl pod nazwą „KARNET FORMA”. Karnet ma charakter
karnetu OPEN. O ewentualnej zmianie ceny członkostwa Klient zostanie
poinformowany za pośrednictwem ogłoszenia w recepcji Klubu oraz informacji na
stronie www.altraclub.pl z minimum dwumiesięcznym wyprzedzeniem.
12. ALTRA FitnessClub może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym jeśli:
•

Klient zalega z wpłaceniem należnej raty dłużej niż 7 dni licząc od dnia
powstania zobowiązania. ALTRA FitnessClub zastrzega sobie prawo do jednego
pisemnego upomnienia wysłanego na adres e-mail lub zamieszkania Klienta.
Wypowiedzenie takie nie stanowi podstawy do odstąpienia od żądania i
egzekwowania opłaty za dwa pełne 30-dniowe cykle członkostwa stanowiące
okres wypowiedzenia.

•

Klient rażąco naruszy regulamin ALTRA FitnessClub. Wypowiedzenie takie nie
stanowi podstawy do odstąpienia od żądania i egzekwowania opłaty za dwa
pełne 30-dniowe cykle członkostwa stanowiące okres wypowiedzenia.

13. Klient oświadcza, że zapoznał się z regulaminem ALTRA FitnessClub i w pełni akceptuje
jego warunki.
14. Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą mieć charakter pisemnego aneksu do
umowy.
15. Wszelkie ewentualne spory zostaną rozstrzygnięte polubownie. Jeśli nie będzie
możliwości polubownego rozstrzygnięcia Strony będą dochodzić swoich praw przed
sądem właściwym dla ALTRA FitnessClub.
16. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

………………………………………………………….
Data i czytelny podpis Klienta

……………………………………………………..
pieczęć i podpis ALTRA FitnessClub

