POGODBA ZA
LETNO KARTO

ki jo dogovorita in skleneta:

center za zdravje in rekreacijo

NAROČNIK (ČLAN)
Priimek in ime:
Naslov:
Datum rojstva:
Mobilna štev.:
Elektronski naslov:
Datum sklenitve pogodbe:
Članska številka:

in DOBAVITELJ (TOP-FIT CENTER ZA ZDRAVJE IN REKREACIJO)
TOP-FIT d.o.o. (v nadaljevanju TOP-FIT), Ipavčeva 22, 3000 Celje, ki ga zastopa direktorica Daša
Toplak, matična številka: 5579163000, ID za DDV: SI92566294
1. člen
Pogodba se sklene za določen čas 12 mesecev. Pogodbeni
stranki se dogovorita, da član s podpisom te pogodbe
pridobi pravico do plačila storitev po cenah, ki po veljavni
ponudbi (ceniku) TOP-FIT-a veljajo za letne karte.

3. člen
Član lahko predčasno prekine pogodbo za letno karto (pred
iztekom 12 mesečne veljavnosti pogodbe) iz katerega koli
razloga, za kar se mu obračuna tretjina preostanka še ne
plačanega zneska letne vadnine.

2. člen
Član se zaveže plačevati vadnino za izbrano vrsto karte za
obdobje 12 mesecev:

4. člen
Član ima pravico iz katerega koli razloga zamrzniti letno karto
za največ 30 dni na leto ter najmanj 10 dni naenkrat.

• izbrana vrsta karte 		

				

• plačilo v enkratnem znesku
				

EUR

• ali mesečno plačilo z direktno obremenitvijo 		
			

EUR/mesec

Plačilo z direktno obremenitvijo: član s podpisom pooblašča TOP-FIT center,
da za zapadle zneske vadnine bremeni njegov transakcijski račun z direktno
obremenitvijo, v kolikor bo izbral tak način plačila, ter se zavezuje izpolniti
ustrezno pooblastilo in drugo dokumentacijo za direktno obremenitev.
Pooblastilo in druga dokumentacija v zvezi z direktno obremenitvijo so
sestavni del te pogodbe, v kolikor se član odloči za način plačila preko
direktne bremenitve.
Mesečno vadnino mora član plačevati do konca trajanja pogodbe, tudi če
ne koristi storitev TOP-FIT centra.

TOP-FIT
Direktorica DAŠA TOPLAK

5. člen
Pogodbeni stranki sklepata to pogodbo za dobo 12 mesecev,
ki se podaljša za čas odsotnosti (zamrznitve) iz 4. člena te
pogodbe. Po izteku tega časa se pogodba podaljša za obdobje
naslednjih 12 mesecev (podaljšano za čas zamrznitve iz 4.
člena te pogodbe) v kolikor ena od pogodbeni strank pisno ne
odpove te pogodbe pred iztekom dobe, za katero je sklenjena.
6. člen
S podpisom član v dobri veri izjavlja, da nima zdravstvenih
ali katerih koli drugih težav, ki bi preprečevale vadbo. S
podpisom član prav tako potrjuje, da sprejema splošne pogoje
in hišni red TOP-FIT centra, ki so dostopni na recepciji. Pogoji
poslovanja na naslednji strani so sestavni del pogodbe.

ČLAN:

