Sporto studijos ,,NEOFIT” taisyklės ir sąlygos
Sporto studija (Paslaugos tiekėjas) - tai sporto studija, pažymėta NEOFIT ženklu, kuria valdo UAB
„Indita“ įmonės kodas 304923949, PVM kodas LT100011922112, buveinės adresas V Sladkevičiaus g.
8, LT-44281 Kaunas.
Paslaugos - sporto studijos teikiamos paslaugos susijusios su sveikatingumu, naudojant
elektrostimuliacinę raumenų aktyvavimo (EMA/EMS) įrangą.
Klientas - asmuo, sporto studijos nustatyta tvarka įsigijęs abonementą arba vienkartinį apsilankymą.
Abonementas - apsilankymų paketas.
1. Klientas norėdamas įsigyti abonementą ar treniruotę, Sporto studijai privalo pateikti asmens
tapatybės dokumentą su nuotrauka (tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą).
2. Sporto klubo paslaugos teikiamos asmenims ne jaunesniems kaip 18 metų.
3. Asmeniui įsigijus bet kokį abonementą, tačiau negalinčiam sportuoti dėl sveikatos priežasčių
(onkologinės ligos, epilepsija, širdies stimuliatorius, ūmios odos ligos bei kitos čia nepažymėtos
ligos), pinigai negrąžinami. Klientui pateikus gydytojo pažymą Sporto studijai, kurioje yra
patvirtinta, kad klientui negalima sportuoti, klientas turi teisę perduoti abonementą kitam
asmeniui prieš tai raštiškai (laisva forma) informuojant Sporto studiją.
4. Abonementai turi galiojimo laiką kuris yra skelbiamas Sporto studijos internetiniame
puslapyje www.neofit.lt. Abonemento galiojimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo pirmo
apsilankymo. Nusipirkus abonementą, klientas privalo atvykti į pirmąją treniruotę ne vėliau
nei per 60 dienų nuo abonemento pirkimo datos. Ši taisyklė galioja ir dovanų kuponams.
Pasibaigus abonemento galiojimo laikui, tačiau klientui neišnaudojus visų treniruočių,
laikoma, kad abonementas išnaudotas.
5. Klientai, įsigydami Sporto studijos abonementą sportuoti poroje, įsipareigoja į kiekvieną
treniruotę atvykti dviese. Jei įsigijus porinį abonementą treniruotėje dalyvauja tik vienas iš
klientų, treniruotė, kaip įvykusi užskaitoma abiems. Nedalyvavęs klientas prarandą vieną
treniruotę, atvykti papildomu laiku teisė nesuteikiama, pinigai už treniruotę negrąžinami.
6. Sporto studijos klientai prieš pirmąją treniruotę privalo užpildyti lankytojo anketą,
patvirtindami savo sveikatos būklės tinkamumą naudotis Sporto studijos paslaugomis, kitaip
Sporto studijos paslaugos neteikiamos, sumokėti pinigai negrąžinami.
7. Klientas privalo informuoti Sporto studijos personalą apie, bet kokius sveikatos sutrikimus.
8. Prieš pradedant naudotis Sporto studijos teikiamomis paslaugomis rekomenduojama
pasitikrinti sveikatos būklę ir pasitarti su gydytoju. Visa atsakomybė dėl kliento sveikatos
sutrikimų ir gydytojų rekomendacijų nesilaikymo, nelaimingų atsitikimų, atsiradusių
naudojantis Sporto studijos teikiamomis paslaugomis tenka klientui, išskyrus atvejus, kai žala
atsirado dėl Sporto studijos kaltės.
9. Bandomoji treniruotė tam pačiam asmeniui vedama ne daugiau kaip vieną kartą per vienerius
metus. Nepraėjus vieneriems metams po paskutinio asmens apsilankymo, bandomoji

treniruotė nevedama. Sumokėtus pinigus galima panaudoti kitai treniruotei ar abonimentui
įsigyti, papildomai sumokėjus likusią sumą.
10. Apie neatvykimą į treniruotę būtina informuoti Sporto studija ne vėliau kaip prieš 24 val. iki
treniruotės pradžios, kitu atveju treniruotė laikoma įvykusia. Likus daugiau nei 24 val. iki
treniruotės pradžios, klientas gali atšaukti arba pakeisti treniruotės laiką pranešęs el. paštu
info@neofit.lt arba telefonu Nr. 861099400.
11. Klientui pavėlavus į treniruotę 15 min. ir daugiau, Sporto studija pasilieka teisę neteikti
paslaugų. Šiuo atveju pinigai sumokėti už treniruotę negrąžinami.
12. Sporto studijos personalui įtarūs, kad klientas yra apsvaigęs nuo alkoholio ar narkotinių
medžiagų Sporto studijos paslaugos neteikiamos, pinigai sumokėti už treniruotę arba
abonementą negrąžinami.
13. Klientas įsipareigoja saugoti Sporto studijos inventorių ir naudoti tik pagal paskirtį.
14. Sporto studija aprūpina klientą treniruotei skirta sporto apranga. Klientas turi pasirūpinti
tinkama sportui avalyne arba kojinėmis. Sporto studijoje draudžiama sportuoti su lauke
dėvima, nešvaria avalyne.
15. Treniruotės metu draudžiama kalbėtis ar kitaip naudotis mobiliu telefonu ar kitą įranga. Mobili
įranga turėtu būti laikoma minimaliai penkių metrų atstumu nuo treniruotėms naudojamos
EMS/EMA įrangos.
16. Treniruotės metu rekomenduojama nusiimti papuošalus ir laikrodžius.
17. Asmeninius daiktus klientas turi palikti Sporto studijos rūbinėje, užrakintoje persirengimo
spintelėje. Išeinant iš Sporto studijos klientas privalo pasiimti savo asmeninius daiktus ir palikti
persirengimo spintelę atrakinta su rakteliu spynelėje. Neįvykdžius šio reikalavimo, spintelė bus
atrakinama, dėl asmeninių daiktų atsiėmimo klientas turi kreiptis į Sporto studijos personalą.
18. Asmeniniai daiktai Sporto studijoje laikomi ne ilgiau nei 14 kalendorinių darbo dienų. Šis
terminas pradedamas skaičiuoti nuo skelbimo apie paliktus daiktus patalpinimo internetinėje
Sporto studijos svetainėje datos. Per tą laiką nepavykus identifikuoti daiktų savininko Sporto
studija pasilieka teisę rastus daiktus sunaikinti ar perduoti policijai.
19. Klientui rekomenduojama į Sporto studiją nesinešti brangių ir vertingų daiktų, juos atsinešęs
klientas prisiima visišką atsakomybę už jų saugumą. Sporto studija neatsako už kliento
asmeninius daiktus, įskaitant daiktus paliktus persirengimo spintelėse ar kitose vietose
praradimą ar sugadinimą, išskyrus jei tai įvyko dėl Sporto studijos kaltės.

Su taisyklėmis susipažinau, taisykles supratau:
________________________________________________________________
Vardas, pavardė, parašas, data

Iškilus klausimams, maloniai prašome kreiptis el paštu: info@neofit.lt arba telefonu: 8 610 99400.

