Nadgradnja članske pogodbe
Nadgradnja mojega trenutnega FITINN članstva
Želim preiti na nov paket in s tem nadgraditi svoje trenutno članstvo v FITINN-u:

VAŠI PODATKI
Ime: ___________________________

Priimek: _____________________________

Članska številka: ____________________

Morebitne spremembe podatkov: _________________________________________________________________________________________
Trenutni paket in naročnine se končajo konec tega koledarskega meseca. Cena novega paketa in naročnin se začne zaračunavati s prvim dnem naslednjega koledarskega
meseca. Storitve, ki jih vključuje nov paket je možno pričeti koristiti z dnem spremembe paketa. Sprememba paketa po opravljeni nadgradnji ni mogoča.
Član soglaša, da pogodbena stranka ostaja Hitro Fit d.o.o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana; matična številka 3937747000; poslovna enota FITINN Ljubljana BTC, kjer
je imel svoje članstvo pred nadgradnjo na drug paket.

VAŠ PAKET
PRO

2990
mesec

VAŠA POGODBA
Datum nadgradnje:

Datum začetka novega članstva:

01.

Mesečni znesek
Vadnina

€ 29,90

Podrobnosti pogodbe Članska pogodba se sklepa za določen čas 12 mesecev. Vadnina se plačuje mesečno do konca trajanja članske pogodbe. V primeru odpovedi
članske pogodbe je prvi možen konec 12 mesecev od datuma začetka članstva, nato vsakih 6 mesecev. Odpoved mora biti podana najkasneje en mesec pred možnim
koncem članske pogodbe. V primeru mirovanja članske pogodbe (pogoj za mirovanje je ustrezen paket, ki vključuje možnost mirovanja), se možen konec članske pogodbe
zamakne za obdobje mirovanja tako, da se trajanje članske pogodbe podaljša za čas, ko je mirovala. V času mirovanja se mesečni znesek vadnine ne zaračuna.
Za konec članske pogodbe po 12 mesecih mora član najkasneje en mesec pred možnim koncem članske pogodbe pisno s priporočenim pismom, izpolnitvijo obrazca za odpoved članske pogodbe na
recepciji studia ali poslanim obvestilom na elektronski naslov servicecenter@fitinn.si obvestiti FITINN, da ne bo podaljšal članstva. V primeru takega obvestila se članska pogodba konča z iztekom
obdobja 12 mesecev, za katerega je bila sklenjena. V primeru, da član pravočasno ne obvesti FITINN-a, da ne bo podaljšal članske pogodbe, se članska pogodba in s tem obveznosti plačila vadnine
in drugih obveznosti po članski pogodbi podaljšuje vsakič za 6 mesecev.
Pri avtomatskem podaljšanju velja, da lahko član najkasneje en mesec pred možnim koncem obdobja avtomatskega podaljšanja za 6 mesecev pisno s priporočenim pismom, izpolnitvijo obrazca za
odpoved članske pogodbe na recepciji studia ali poslanim obvestilom na elektronski naslov servicecenter@fitinn.si obvesti FITINN, da ne bo podaljšal članske pogodbe.
Splošni pogoji poslovanja so sestavni del članske pogodbe.

Podpis člana (za mladoletne zakoniti zastopnik ali skrbnik)

Podpis FITINN

S podpisom izrecno soglašam, da sem prebral in sem seznanjen s Splošnimi
pogoji poslovanja in Politiko zasebnosti ter jih sprejemam.

Kontakt FITINN Servicecenter

Loška 13, 2000 Maribor

+386 (0) 59 343 231

servicecenter@fitinn.si

DIREKTNA OBREMENITEV SEPA
SOGLASJE ZA DIREKTNO OBREMENITEV SEPA PREJEMNIKA PLAČILA: Hitro Fit d.o.o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, Slovenija | IBAN
Hitro Fit d.o.o.: AT532011182114618800 | BIC GIBAATWWXXX | Creditor-ID AT95ZZZ00000003949
Imetnik računa

IBAN

Banka

BIC

Podpis imetnika računa
S podpisom soglasja za direktno obremenitev SEPA član oziroma plačnik direktne obremenitve – imetnik osebnega računa pooblašča Hitro Fit d.o.o., da posreduje banki nalog za obremenitev
osebnega računa periodično vsakega 20. v mesecu oz. med 18. in 24. v mesecu nakazuje zneske vadnine na račun prejemnika Hitro Fit d.o.o., s podatki navedenimi zgoraj. Vaše pravice obsegajo
tudi pravico do povračila denarnih sredstev s strani vašega ponudnika plačilnih storitev v skladu s splošnimi pogoji vašega ponudnika plačilnih storitev. Povračilo denarnih sredstev je potrebno terjati
v roku 8 tednov, ki prične teči od dne, ko je bil obremenjen vaš plačilni račun.
Član se zavezuje, da bo vsak mesec zagotovil zadostno kritje na osebnem računu in Hitro Fit d.o.o. obvestil o vseh morebitnih spremembah osebnega računa.
Dodatno obveščanje o mesečnih obremenitvah ni potrebno.
SEPA direktna obremenitev se izvaja tudi v primeru podaljšanja članske pogodbe. Spremembe podatkov o banki je mogoče upoštevati le, če so posredovani vsaj pet dni pred naslednjo direktno
obremenitvijo.
Izdajatelj Hitro Fit d.o.o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana članu oziroma plačniku direktne obremenitve – imetniku osebnega računa do odjave, vse račune posreduje v elektronski obliki v elektronsko
banko, na račun naveden v tej vlogi, izdaja računov v tiskani obliki ni mogoča.
Član oziroma plačnik direktne obremenitve – imetnik osebnega računa jamči za resničnost vseh podatkov iz te pogodbe oziroma vloge in redno sporoča vsako spremembo podatkov, ki bi vplivala
na izdajo in prejem e-računa, najkasneje do petega dne v mesecu pred pošiljanjem novega.
Odpoveduje se prejemanju računov izdajatelja v tiskani obliki. Član oziroma plačnik direktne obremenitve – imetnik osebnega računa je seznanjen, da nezaščitena elektronska pošta ni varen medij,
ter se strinja, da bodo obveznosti po tej članski pogodbi poravnane z navedenega računa skladno z zgornjimi pogoji ter soglaša z zgornjimi pogoji.
Pogoj za prejemanje e-računov je odprt transakcijski račun in uporaba spletne banke pri eni izmed bank, ki omogočajo prejemanje e-računov ter urejena prijava za poslovanje z e-dokumenti pri
svoji banki.

Kontakt FITINN Servicecenter

Loška 13, 2000 Maribor

+386 (0) 59 343 231

servicecenter@fitinn.si

Splošni pogoji poslovanja
1.

Ob predložitvi članske izkaznice FITINN-u je članu omogočeno neomejeno število obiskov v času obratovanja FITINN fitnes studia. FITINN zagotavlja članu zaradi
pogodbene vezave za 12 mesecev in s tem povezanimi plačili članu ugodnosti in prednosti po članski pogodbi ter nižje cene. Član pa se zato zaveže izpolnjevati svoje
obveznosti skladno s člansko pogodbo.
Paketi in storitve, ki jih ponuja FITINN:
Paket »Basic«
Omogoča neomejen trening v izbranem FITINN studiu.
Paket »Pro«
Omogoča naslednje storitve: neomejen trening v vseh FITINN studiih v Sloveniji (opcija »Koristi vse« (»Go4All«)), brezplačno enkratno dnevno tuširanje (5 minut)*,
koriščenje Fitbar-a in možnost mirovanja članstva (2 meseca)**.
* Dnevno neporabljene minute tuširanja se ne prenašajo v naslednje obdobje koriščenja.
** Mirovanje članstva je možno za največ 2 koledarska meseca v 12 mesečnem obdobju. V primeru podaljšanja članstva se nekoriščeni meseci mirovanja ne prenesejo
v naslednje obdobje trajanja članstva.
Storitev: »tuširanje«
Član lahko uporablja tuše v kolikor si pred tem zagotovi zadostno dobroimetje na svoji članski izkaznici oziroma je storitev vključena v njegov izbrani paket.. Za aktiviranje
tuša mora član uporabiti svojo člansko izkaznico. Cena tuširanja je 0,50 EUR (0,41 EUR + 0,09 EUR (22% DDV)) za 5 minut.

2.

Obračunsko obdobje po tej članski pogodbi je en koledarski mesec šteto od prvega do zadnjega dne v mesecu, v kolikor se član prostovoljno ne odloči in plača vadnino
vnaprej za celotno obdobje 12 mesecev, ali v kolikor ne koristi opcijo »Hitri vpis« (Quick Inn). Član se zaveže plačevati ustrezno vadnino za obdobje 12 mesecev oziroma
skladno z opcijo »Hitri vpis« (Quick Inn).
Če član sklene pogodbo med trajanjem koledarskega meseca, je član za obdobje od sklenitve pogodbe do konca istega koledarskega meseca, v katerem je bila
članska pogodba sklenjena, dolžan poravnati sorazmeren del izbrane vadnine, ki jo poravna ob podpisu članske pogodbe (opcija »Hitri vpis« (Quick Inn)). V primeru
koriščenja opcije »Hitri vpis« član lahko dolgovani znesek poravna takoj na recepciji ali pa se mu le-ta odtegne pri prvem odtegljaju v naslednjem mesecu skupaj z
mesečno vadnino, v sistemu direktne obremenitve. Tudi v primeru, ko član koristi opcijo »Hitri vpis«, članska pogodba velja in ga zavezuje od dne sklenitve dalje.

3.

Člansko izkaznico in usluge, izhajajoče iz članstva po članski pogodbi, lahko uporablja le oseba, ki je navedena na prvi strani te pogodbe in na katero se glasi članstvo.
Članstvo ni prenosljivo.

4.

Član izjavlja, da je seznanjen s splošnimi pogoji in hišnim redom za fitnes in ga kot takega sprejema. Pri posebej hudih kršitvah splošnih pogojev in hišnega reda, na
primer napadih, grožnjah, žalitvah, spolnem nadlegovanju, tatvini itd., lahko FITINN prepreči članu dostop do svojih prostorov že ob prvi kršitvi za čas celotnega trajanja
članske pogodbe. Take kršitve pogodbe štejejo za hujše kršitve in v takem primeru lahko FITINN takoj odpove pogodbo članu brez odpovednega roka skladno s točko
14. teh splošnih pogojev poslovanja. V kolikor član plača vadnino vnaprej za 12 mesecev, v primeru odpovedi članske pogodbe po tej točki ni upravičen do vračila že
vplačanih zneskov vadnine.

5.

FITINN ne odgovarja za telesne in zdravstvene poškodbe člana ali poškodbe stvari, ki so nastale zaradi nepravilne uporabe naprav in predmetov v fitnes studiu s strani
člana. Član je dolžan s stvarmi in predmeti v FITINN-u ravnati previdno in skladno z navodili na napravah, splošnimi pogoji, hišnim redom in navodili osebja FITINN. V
primeru iz naklepa ali malomarnosti povzročene škode, nosi stroške popravila naprav ali stvari tisti, ki je škodo povzročil. Take kršitve pogodbe štejejo za hujše kršitve in
FITINN lahko v takem primeru takoj odpove pogodbo članu brez odpovednega roka skladno s točko 14. teh splošnih pogojev poslovanja.

6.

Za aktivacijo članske izkaznice je potrebno poravnati strošek aktivacije paketa v višini 19,90 €. Strošek aktivacije paketa se poravna ob prvem obisku na recepciji fitnes
studia oziroma preko prve obremenitve SEPA. V primeru izgube, poškodovanja ali uničenja izkaznice je za izdelavo nadomestne izkaznice potrebno poravnati strošek v
višini 10,00 €. Član mora izgubo članske izkaznice nemudoma sporočiti Service centru FITINN oz. studiu FITINN. Članska izkaznica ni prenosljiva.

7.

Mesečna vadnina in druge mesečne obveznosti člana zapadejo in se plačujejo mesečno oziroma za obdobje 12 mesecev in na način, kot je določen v članski pogodbi
oziroma v Splošnih pogojih poslovanja. Član lahko obveznosti poravna na sledeč način:
1. redno mesečno s trajnikom preko direktne obremenitve, skladno s podpisanim obrazcem za direktno obremenitev; ali
2. za celoten čas trajanja članske pogodbe vnaprej v enkratnem znesku.
Mesečno vadnino mora član poravnati do konca trajanja pogodbe oziroma do konca trajanja obdobja vadnine (12 mesecev), tudi če član ne koristi FITINN uslug, ki so
članu na voljo ves čas trajanja te članske pogodbe in skladno s to člansko pogodbo.

8.

Član je upravičen do uporabe vseh storitev FITINN samo v primeru, da ima plačano vadnino ali druge obveznosti po članski pogodbi ob zapadlosti.

9.

V primeru neplačevanj obveznosti po članski pogodbi si FITINN pridržuje pravico poslati članu opomin. Neplačevanje vadnin ali drugih obveznosti po članski pogodbi se
šteje kot hujša kršitev članske pogodbe. Za vsak opomin se članu zaračunajo stroški opomina, ki ne presegajo dejanskih stroškov izdelave in pošiljanja opomina, hkrati
pa tudi ne višine zamudnih obresti. V primeru zamude plačila obveznosti po članski pogodbi je član dolžan plačati zakonske zamudne obresti od zapadlosti posameznega
dolgovanega zneska dalje do plačila. Član je dolžan povrniti FITINN-u vse bančne stroške, ki bi dejansko nastali v primeru, ko direktna obremenitev transakcijskega
računa člana zaradi pomanjkanja sredstev na njem ne bo mogoča.

10. Spremembe osebnih podatkov o članu in o bančnem računu člana oziroma plačnika direktne obremenitve SEPA je treba nemudoma sporočiti FITINN-u v pisni obliki.
11. Če član s plačilom dogovorjenih vadnin ali drugih obveznosti po članski pogodbi zamudi za najmanj 6 tednov in če je bil članu poslan opomin s postavljenim dodatnim
rokom dveh tednov za plačilo, član pa kljub temu svojih obveznosti ne poravna, se šteje, da je član v zamudi s plačilom, zaradi česar lahko FITINN odstopi od članske
pogodbe in pri čemer takoj zapadejo v plačilo vsi še preostali zneski obveznosti po članski pogodbi (odškodnina) do prvega naslednjega možnega datuma izteka pogodbe
o članstvu, to je do izteka obdobja 12 mesecev, za katerega je bila pogodba sklenjena. V vsakem primeru pa je FITINN zaradi neplačil vadnin ali drugih obveznosti po
članski pogodbi upravičen prepovedati članu uporabo storitev po članski pogodbi do plačila celotnih neplačanih obveznosti.
12. V prostorih je možen videonadzor, glede katerega so stranke obveščene z napisi v posamezni poslovalnici.
13. Član izrecno pristaja in je seznanjen, da zaradi manjših omejitev uporabe storitev po članski pogodbi (kot na primer: okvara posameznega trenažerja, zasedenost
posameznega trenažerja in podobno) ne more predčasno odpovedati članske pogodbe in da nima iz tega razloga pravice zahtevati odškodnino od FITINN- a.
V kolikor član plača vadnino vnaprej za 12 mesecev, v primeru odstopa od pogodbe po tej točki ni upravičen do vračila že vplačanih zneskov vadnine.
14. FITINN si pridržuje pravico, da zaradi pomembnih razlogov na strani člana kadar koli odstopi od te pogodbe brez odpovednega roka. Takšni vzroki so predvsem:
a) hujše kršitve članske pogodbe, splošnih pogojev poslovanja ali hišnega reda, kot so navedeni v pogodbi, splošnih pogojih poslovanja in hišnem redu,
b) namerna zloraba članske izkaznice s strani člana,
c) storitev kaznivega dejanja (kazniva dejanja zoper življenje in telo, kazniva dejanja zoper čast in dobro ime, kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, kazniva dejanja
zoper človekovo zdravje, kazniva dejanja zoper premoženje, kazniva dejanja zoper gospodarstvo in zoper pravni promet, kazniva dejanja zoper javni red in mir ter
zoper splošno varnost ljudi in premoženja) ali prekrška (prekrške s področij proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, omejevanja uporabe tobačnih izdelkov,
nalezljivih bolezni, eksploziv in pirotehničnih sredstev, orožja, varstva javnega reda in miru) proti FITINN-u, drugemu članu ali zaposlenemu v FITINN-u.
V primeru odstopa po tem členu član izrecno soglaša, da bo poravnal fitnes studiu odškodnino v višini vadnine do naslednjega možnega datuma prenehanja te članske
pogodbe, to je do izteka obdobja 12 mesecev, za katero je bila pogodba sklenjena.
V kolikor član plača vadnino vnaprej za 12 mesecev, v primeru odstopa od pogodbe po tej točki ni upravičen do vračila že vplačanih zneskov vadnine.
15. V primeru sledečih kršitev ima član pravico, da kadar koli odstopi od te pogodbe brez odpovednega roka:
a) če mu FITINN ne omogoča koriščenja uslug in storitev fitnes studia pet dni zaporedoma brez utemeljenega razloga. Utemeljeni razlog je na primer: zaprtje fitnes studia
zaradi praznikov in dela prostih dni, zaradi naravne nesreče ali višje sile, zaradi ukrepov javnih organov, …
b) storitve kaznivega dejanja (kazniva dejanja zoper življenje in telo, kazniva dejanja zoper čast in dobro ime, kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, kazniva dejanja

zoper človekovo zdravje, kazniva dejanja zoper premoženje, kazniva dejanja zoper pravni promet, kazniva dejanja zoper javni red in mir ter zoper splošno varnost ljudi
in premoženja) ali prekrška (prekrški s področij proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, omejevanja uporabe tobačnih izdelkov, nalezljivih bolezni) proti članu
s strani FITINN-a, ali zaposlenega v FITINN-u.
V primeru odstopa od pogodbe po tem členu je član dolžan poravnati FITINN-u vse svoje obveznosti do dneva odstopa. Član v primeru odstopa po tem členu ni dolžan
plačevati vadnino do izteka obdobja 12 mesecev, za katero je bila pogodba sklenjena.
16. V primeru zaprtja ali prenehanja obratovanja FITINN-a ima član pravico do uporabe storitev FITINN vsaj v enakovrednem prostoru v istem kraju, v katerem je bila pogodba
sklenjena, sicer pa ima član pravico le do uporabe storitev fitnes studia, na katerega se nanaša članska pogodba, razen če je član izbral paket z opcijo »Koristi vse«
(»Go4all«).
17. Članska pogodba daje članu pravico do proste uporabe vseh naprav za vadbo, skladno z izbranim paketom vadnine in skladno s hišnim redom in navodili, objavljenimi
v FITINN studiu. To velja za navedene odpiralne čase ter skladno s splošnimi pogoji in hišnim redom.
18. Za uporabo omarice mora član priskrbeti lastno visečo ključavnico. Član mora po končani vadbi izprazniti garderobno omarico in jo pustiti odklenjeno. FITINN ima pravico,
da najpozneje ob koncu delovnega časa odpre in izprazni vse še zaklenjene garderobne omarice. Za izgubljene in odtujene predmete FITINN ne prevzema odgovornosti.
19. Članska pogodba lahko izredno miruje v kolikor za to obstojijo utemeljeni razlogi in sicer v primeru nosečnosti ali zdravstvenih težav oziroma bolezni. Član lahko zaprosi
za mirovanje članske pogodbe s posebnim obrazcem, ki ga dobi na recepciji FITINN oziroma s poslanim obvestilom na elektronski naslov servicecenter@fitinn.si. Član
mora k prošnji za mirovanje predložiti ustrezno zdravniško potrdilo.
20. Dodatni ustni dogovori ali drugi dogovori k pogodbi o članstvu ne veljajo.
21. Pravni odnosi, ki izhajajo iz pogodbe o članstvu, vključno s Splošnimi pogoji poslovanja, se urejajo skladno s pravnim redom Republike Slovenije.
22. FITINN si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve določil Splošnih pogojev poslovanja. Sprememba ali dopolnitev splošnih pogojev poslovanja je veljavna z dnem
objave novega popolnega izvoda Splošnih pogojev v prostorih FITINN. V primeru bistvenih sprememb splošnih pogojev poslovanja (kot je višja cena storitve), član lahko
odstopi od te pogodbe s prvim dnem naslednjega meseca po uveljavitvi sprememb splošnih pogojev.
23. Neveljavnost posamezne določbe te pogodbe ne bo ogrozila veljavnosti ostalih določb članske pogodbe, ki ostanejo še naprej v veljavi.
24. FITINN in član se dogovorita, da bosta poskušala vse spore iz te članske pogodbe reševati sporazumno. V kolikor sporazumna rešitev spora ne bo mogoča, je za vse
spore iz te pogodbe in pogodbenega odnosa pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
25. Vse pravice in obveznosti pogodbenih strank po tej članski pogodbi preidejo na pravne naslednike Hitro Fit d.o.o.. FITINN si pridržuje pravico uskladiti višino vadnine in
drugih obveznosti po članski pogodbi z indeksom rasti življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji. V primeru spremembe valute v Republiki Sloveniji član izrecno soglaša,
da se vadnina in druge obveznosti po članski pogodbi preračunajo v novo valuto skladno z veljavnimi predpisi in tečaji ob spremembi valute.
26. Član izjavlja, da nima zdravstvenih ali katerihkoli drugih težav, ki bi preprečevale vadbo v fitnes studiu, uporabo sanitarij in druge opreme v fitnes studiu. V primeru
opustitve te dolžnosti član iz razlogov bolezni in drugih zdravstvenih razlogov, ki so obstajali ob sklenitvi članske pogodbe, od nje ne more odstopiti ali uveljavljati
kakršnihkoli obveznosti do FITINN-a iz tega razloga.
27. Član izrecno soglaša, da mu Hitro Fit d.o.o. pošilja na njegov elektronski naslov, kot je naveden v tej članski pogodbi, vsa pisanja, kot so obvestila in opomini. V primeru
spremembe ali ukinitve elektronskega naslova, mora član te spremembe takoj sporočiti Hitro Fit d.o.o..
28. Mladoletne osebe pred dopolnjenim 18 letom ne morejo samostojno sklepati članske pogodbe. V tem primeru v imenu mladoletne osebe podpiše člansko pogodbo
zakoniti zastopnik oziroma skrbnik.

