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., Ulica gledališča BTC 12, 1000 Ljubljana; matična številka 3937747000; poslovna enota FITINN
Maribor Maribox, 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
€ 29,90

Vadnina

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.
Paket PRO V primeru mirovanja članske pogodbe 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 prekinitev članstva po izteku 12 mesecev mora član najkasneje en mesec pred iztekom obdobja 12 mesecev pisno s priporočenim pismom, izpolnitvijo obrazca za prekinitev članstva na recepciji studia ali
poslanim obvestilom na elektronski naslov servicecenter@fitinn.si obvestiti FITINN, da ne bo podaljšal članstva. V primeru takega obvestila pogodba preneha 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 iztekom obdobja avtomatskega podaljšanja za 6 mesecev pisno s priporočenim pismom, izpolnitvijo obrazca za prekinitev članstva
na recepciji studia ali poslanim obvestilom na elektronski naslov servicecenter@fitinn.si obvesti FITINN, da ne bo podaljšal članstva.
Splošni pogoji poslovanja so sestavni del članske pogodbe.

Podpis FITINN

Podpis člana (za mladoletne zakoniti zastopnik ali skrbnik)
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., Ulica gledališča BTC 12, 1000 Ljubljana, Slovenija |
IBAN Hitro Fit d.o.o.: AT262011182114618801 | 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., Ulica gledališča BTC 12, 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.
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