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5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
Виконавець надає Послуги Клієнту відповідно до типу обраної ним Клубної карти, що встановлює доступ Клієнта до конкретних Послуг в Клубі.
Години відвідування Клієнтом Клубу встановлюються у відповідності до типу Клубної карти та це не повинно суперечити положенням Правил Клубу.
Виконавець залишає за собою право змінювати розклад роботи Клубу у разі виникнення наступних підстав: визнання компетентними органами певних днів
святковими (неробочими) або вихідними, виникнення будь-яких обставин, зокрема пов’язаних з технічним та санітарним станом приміщення, які Виконавець
буде вважати такими, що можуть завдати шкоду Клієнту або нести загрозу його здоров’ю чи життю, а також в інших випадках, передбачених Правилами
Клубу. Про такі зміни розкладу адміністрація Виконавця повідомляє відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті Клубу
(www.gymmaxx.com) або будь-яким іншим способом сповіщення. Такі зміни не вважаються зміною умов Договору та такими, що здійснюються на власний розсуд.
Порядок надання Послуг визначається цим Договором та Правилами Клубу, що затверджуються Виконавцем, а також іншими документами Виконавця,
якими регламентовано порядок та умови відвідування Клубу. Факт підписання цього Договору Клієнтом означає також, що Клієнт ознайомлений з Правилами Клубу та зобов’язується їх дотримуватися, а у разі їх порушення або невиконання – нести відповідальність відповідно до всіх пунктів, визначених
цим Договором, Правилами Клубу та чинним законодавством України.
Протягом всього строку дії Договору Сторони не пізніше 5 (п’яти) календарних днів з дати закінчення кожного кварталу (три календарних місяця) надання
за цим Договором Послуг підписують акт надання Послуг, який складається Виконавцем. Якщо Клієнт відмовляється та/або ухиляється від підписання
такого акту чи не з’явився у зазначений для його підписання строк, акт вважається ним підписаним, а Послуги – надані належним чином і в повному обсязі.
Клієнт погоджується з тим, що у разі, якщо після підписання цього Договору або/та після активації придбаної Клубної карти Клієнт відмовиться від Договору
в односторонньому порядку чи розірве його, Виконавець вправі здійснити Клієнту пропорційну компенсацію грошових коштів в розмірі 50 % від суми коштів
за невикористаний період дії придбаної Клієнтом Клубної карти.».
Виконавець з метою проведення ремонтних, профілактичних чи інших робіт має право закривати та обмежувати доступ Клієнта до окремих частин/зон
Клубу на необхідний строку, що не вважається припиненням надання Послуг та не впливає на строк дії Клубної карти Клієнта.
6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.

Клієнт має право:
	отримувати Послуги на умовах та в порядку, передбаченими цим Договором та Правилами клубу у відповідності до типу Клубної карти, обраної Клієнтом
за цим Договором;
замовляти Додаткові послуги за окрему плату та користуватися іншими правами відповідно до Правил клубу;
змінити тип належної йому Клубної карти на вищу, за умови здійснення відповідної доплати визначеної Виконавцем;

6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
6.2.6.

Клієнт зобов’язується:
завчасно та у повному обсязі сплатити вартість Послуг за цим Договором, які передбачені і відповідають типу Клубної карти, обраної Клієнтом;
не передавати Клубну карту іншим особам для її використання в Клубі;
відвідувати Клуб в межах його робочого часу згідно з графіком, зазначеним у Правилах Клубу та у відповідності до типу Клубної карти, що належить Клієнту;
охайно та дбайливо ставитись до обладнання, додаткового інвентарю та іншого майна Виконавця;
самостійно стежити за своїми речами та не залишати їх без нагляду;
нести відповідальність, матеріальну та/або нематеріальну, у тому числі у розмірах визначених у прейскуранті, за шкоду, завдану майну третіх осіб, а також
відповідальність за свої дії під час відвідування Клубу, включаючи відповідальність за шкоду, завдану Клієнтом чи особами, за яких від відповідає;
6.2.7. дотримуватись усіх умов цього Договору, Правил клубу та інших документів Виконавця, якими регламентовано порядок та умови відвідування Клубу;
6.2.8. дотримуватися правил суспільної моралі, громадського порядку та правил особистої гігієни;
6.2.9. з повагою відноситися до відвідувачів і співробітників, не допускати зі свого боку дій, які можуть завдати шкоду відвідувачам чи співробітникам.
6.2.10. Клієнт не має права змінювати тип Клубної карти, окрім випадків, якщо це є підвищенням типу Клубної карти.
6.3.
6.3.1.
6.3.2.
6.3.3.

6.3.4.
6.3.5.
6.3.6.
6.3.7.
6.3.8.
6.3.9.
6.4.

Виконавець має право:
вимагати від Клієнта сплати вартості Послуг відповідно до умов цього Договору;
вимагати від Клієнта дотримання усіх умов Договору, Правил клубу та інших документів Виконавця, що регламентують відвідування Клубу;
зробити зауваження Клієнту у разі порушення ним Правил клубу та вказати на підстави такого порушення, а у разі якщо порушення сталось два і більше
рази – видалити Клієнта з приміщення Клубу. При систематичному (два і більше разів) порушенні правил Клієнтом – позбавити права відвідувати Клуб без
повернення Клієнту грошових коштів, сплачених за цим Договором. У цьому разі Клубна карта Клієнта вилучається, а співробітники Виконавця складають
та підписують відповідний акт. При цьому, дія даного Договору припиняється, та вважається, що Клієнт отримав Послуги, а Виконавець вважається таким,
що надав їх належним чином та в повному обсязі;
не допускати Клієнта до приміщень Клубу, якщо зовнішній вигляд Клієнта дає співробітникам Виконавця підстави вважати, що останній перебуває у стані
алкогольного сп’яніння або під впливом дії будь-якої з наркотичних речовин або під дією медичних препаратів, якщо це впливає на поведінку, реакцію та
свідомість Клієнта, і якщо обставини, перелічені в цьому пункті Договору, є очевидними для співробітників Виконавця;
на власний розсуд відмовити Клієнтові в подальшому відвідуванні Клубу, письмово сповістивши про це Клієнта за 10 (десять) календарних днів. У такому
разі дія даного Договору припиняється, Клубна карта анулюється, а Виконавець здійснює пропорційне відшкодування грошових коштів за невикористаний
період дії придбаної Клієнтом Клубної карти;
вимагати від Клієнта відшкодування завданих ним збитків та нанесеної шкоди (матеріальні збитки та моральна шкода) на користь Клубу або на користь
конкретних співробітників Клубу (в залежності від випадку) окрім третіх осіб, якщо не доведено, що шкода завдана не з вини Клієнта.
за існування обставин непереборної сили (форс-мажор) припиняти надання Послуг на період дії таких обставин, якщо буде така можливість, або на час
дії таких обставин зупинити дію карти Клієнта до дати припинення існування форс-мажору. У такому випадку, після припинення дії форс-мажору, строк дії
Клубної карти Клієнта подовжується на строк існування дії обставин непереборної сили.
розвивати (розширювати) комплекс послуг (в т.ч. вводити нові типи карт) без погодження з Клієнтом;
інші права, передбачені цим Договором, Правилами Клубу та іншими документами Виконавця, що регламентують відвідування Клубу, а також чинним
законодавством України.
Виконавець зобов’язується:
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передати Клієнту Клубну карту та надавати Послуги в порядку і на умовах, визначених в цьому Договорі;
створити необхідні умови для того, щоб Клієнт на власний розсуд мав можливість скористатися Додатковими послугами;
Виконавець забезпечує належну якість Послуг що надаються в Клубі;
у випадку необхідності Виконавець забезпечує екстрений виклик спеціальних служб м. Києва (рятувальних, медичних).
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
За порушення зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок
випадку або непереборної сили.
Сторона не несе відповідальності за порушення цього Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).
Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення цього Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо
належного виконання цього Договору.
Клієнт несе повну матеріальну відповідальність за шкоду та збитки, завдані Виконавцю шляхом псування його обладнання та іншого майна.
Виконавець не несе відповідальність за шкоду, пов’язану з погіршенням здоров’я Клієнта, якщо стан здоров’я погіршився внаслідок гострого захворювання,
загострення травми або хронічного захворювання. Клуб не несе відповідальність за отриману Клієнтом травму на території Клубу, в тому числі у випадку,
якщо причиною завдання шкоди здоров’ю стало порушення правил користування тренажерами, правил безпеки на воді.
Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, які не є його працівниками.
У випадку, якщо з вини Клієнта буде знищено і/чи пошкоджено майно Виконавця Клієнт зобов’язується відшкодувати Виконавцю ринкову вартість такого
пошкодженого/знищеного майна.
8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого
спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
9. ФОРС-МАЖОР
 торони не несуть ніякої відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, якщо таке невиконання чи неналежне виконання
С
є наслідком дії обставини непереборної сили (форс-мажор).
Сторони домовилися, щодо обставин непереборної сили, окрім іншого, вони відносять: стихійні лиха; епідемії; війни; збройні конфлікти; пожежі у будівлях
(чи в їх частинах), де розташований Клуб; рішення державних органів, які заважають або унеможливлюють виконання Виконавцем своїх зобов’язань за
Договором та (або) які значно погіршують становище Виконавця у порівнянні з умовами цього Договору, та (або) які на думку Виконавця завдають Клієнтові суттєвого негативного впливу для виконання цього Договору; ситуації, які суттєво впливають на можливість чи неможливість Виконавця виконувати
взяті на себе зобов’язання за Договором; дії власників приміщень, де розташований Клуб, у тому числі такі, які призвели до втрати права Виконавця щодо
розміщення Клубу; ремонтно-профілактичні роботи у будівлях, до розташований Клуб і проведення яких не було заплановано Виконавцем заздалегідь;
аварії у системах водопостачання, водовідведення, енергопостачання та кондиціювання, а також: неотримання акту введення в експлуатацію будівлі, де
має бути розташований Клуб; неотримання чи невчасне отримання дозволу на роботу Клубу – якщо це сталося не з вини Виконавця; вина третіх осіб у
випадках відсутності чи погіршення комунальних послуг, вина третіх осіб у всіх інших випадках та усі інші події, виникнення, розвиток та (або) припинення
яких не залежить від волі Сторін.
На період існування обставин непереборної сили сторона, яка зазнає впливу таких обставин, звільняється від виконання обов’язків, передбачених цим
Договором. Ані Виконавець, ані Клуб, не несуть відповідальності за негативні наслідки та інші обставини, перелічені у цій статті Договору, настання яких
знаходиться поза волею Виконавця.
10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ
 ей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами, при цьому зобов’язання Виконавця щодо надання Послуг Клієнтові виникають з
Ц
моменту активації Клубної карти, та діє до останнього дня строку дії Клубної карти. Строк дії цього Договору дорівнює строку дії Клубної карти.
Активація Клубної карти відбувається у відповідності до Правил клубу.
Зміни та доповнення до цього Договору, у тому числі пов’язані з продовженням строку дії Клубної карти, можуть бути внесені за згодою Сторін, про що
сторони або їх належно уповноважені представники укладають відповідну додаткову угоду. Усі додаткові угоди, укладені до цього Договору, є невід’ємною
частиною цього Договору. Внесення змін у додатки до цього Договору відбувається з урахуванням особливостей, викладених в додатках.
Цей Договір не може бути в односторонньому порядку припинений, в тому числі шляхом відмови від нього, окрім випадків, визначених у пункті 5.6, 6.3.3
та пункті 6.3.5 цього Договору.
Цей Договір складений українською мовою у двох автентичних примірниках рівної юридичної сили – один примірник для кожної зі Сторін.

11. ІНШІ УМОВИ
 кщо Клієнт не відвідує Клуб, не використовує свою Клубну карту або використовує її не у повному обсязі внаслідок вагітності, відрядження, хвороби та
Я
(або) внаслідок будь-яких інших причин, строк дії Клубної карти не змінюється, а дата закінчення строк її дії не переноситься, і, відповідно грошові кошти,
сплачені Клієнтом за цим Договором, поверненню не підлягають, якщо інше не передбачено цим Договором.
У разі настання випадків зазначених в пункті 11.1 цього Договору Клієнт може скористатися послугою призупинення дії Клубної карти у порядку, передбаченому Правилами клубу.
Цим Клієнт заявляє, що він усвідомлює, що факт укладення цього Договору означає, що: а) Клієнт ознайомлений та свідомо погоджується дотримуватись всіх умов
Договору та Правил Клубу; б) Клієнт ознайомлений з вартістю Послуг за цим Договором, яка його повністю влаштовує; в) стан здоров’я Клієнта дозволяє йому
споживати Послуги Виконавця у відповідності до цього Договору, і що Клієнт не має протипоказань щодо занять спортом взагалі та фізичних навантажень – зокрема;
г) Клієнт надає свою згоду на використання його персональних даних Виконавцем у будь-яких цілях, якщо такі цілі не суперечать чинному законодавству України.

