SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA UMÓW O ZAKUP KARNETU ZAWARTYCH NA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY

CZAS TRWANIA KARNETU
1.

Jeśli Członek Klubu dokonał zakupu Karnetu w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego okres dwunastu miesięcy liczony
jest od początku kolejnego miesiąca kalendarzowego, zaś za miesiąc, w trakcie którego dokonano zakupu Karnet,
Członek Klubu uiszcza ratę Opłaty Abonamentowej w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pozostałych do końca tego
miesiąca.

PŁATNOŚCI
2.

Członek Klubu może dokonać zapłaty jednorazowo całej Opłaty Abonamentowej lub zobowiązać się do dokonania zapłaty
Opłaty Abonamentowej w miesięcznych ratach określonych w Umowie o Zakup Karnetu. Zapłata Opłaty Abonamentowej
w ratach dopuszczalna jest tylko wówczas, gdy aktualna oferta Klubu przewiduje taką możliwość.

3.

Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczania pierwszej płatności zgodnie z postanowieniami § 18 ust. 2 i 3 Regulaminu,
zaś każdej raty Opłaty Abonamentowej do siódmego dnia każdego miesiąca.

4.

W razie niedokonywania przez Członka Klubu terminowych spłat poszczególnych rat Opłaty Abonamentowej, Klub może
przekazać należność do windykacji przedsiębiorcy specjalizującemu się w tym zakresie, jak również naliczać odsetki
ustawowe za opóźnienie.

5.

Niezależnie do powyższego, Fit Fabric może skierować do Członka Klubu monit dotyczący płatności po przekroczeniu
terminu zapłaty którejkolwiek raty Opłaty Abonamentowej. Fit Fabric może skierować do Członka Klubu kolejny monit
dotyczący płatności po przekroczeniu terminu zapłaty którejkolwiek raty Opłaty Abonamentowej co najmniej o trzy dni.
W przypadku braku zapłaty, mimo otrzymania dwóch monitów, Fit Fabric może skierować do Członka Klubu trzeci monit
dotyczący płatności po przekroczeniu terminu zapłaty którejkolwiek raty Opłaty Abonamentowej co najmniej o sześć dni
i naliczyć opłatę za monity w wysokości 15,00 zł. W stosunku do tej samej raty Opłaty Abonamentowej opłata za monity
może być naliczona tylko jeden raz. Fit Fabric może kierować do Członka Klubu monity dotyczące płatności oddzielnie
dla każdej raty Opłaty Abonamentowej.

6.

Opłaty za monity dotyczące płatności płatne są w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania do ich zapłaty.

ZAMROŻENIE KARNETU
7.

W trakcie trwania jednej Umowy o Zakup Karnetu możliwe jest jednokrotne zamrożenie Karnetu na okres jednego pełnego
miesiąca kalendarzowego albo dwukrotne zamrożenie Karnetu na okres czternastu kolejnych dni kalendarzowych.
Zamrożenia Karnetu na okres jednego miesiąca i czternastu dni nie można ze sobą łączyć.

8.

Zamrożenie Karnetu na okres jednego miesiąca może dotyczyć tylko konkretnego miesiąca kalendarzowego (od pierwszego
dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca).

9.

W przypadku zamrożenia Karnetu na okres czternastu dni, pełne czternaście dni w których ma nastąpić zamrożenie musi
się mieścić w obrębie jednego miesiąca kalendarzowego. Zamrożenie Karnetu nie może przypadać na przełomie miesięcy
kalendarzowych.

10. Użytkownicy Karnetu FIT PRO AGE, którzy mają status studenta, mogą zamrozić Karnet na miesiące lipiec,
sierpień i wrzesień. Dla skuteczności takiego zamrożenia, koniczne jest dokonanie z góry płatności rat
Opłaty Abonamentowej za następujące po okresie zamrożenia miesiące październik, listopad i grudzień.
11. W celu zamrożenia Karnetu Członek Klubu składa pisemne oświadczenie (opatrzone podpisem Członka Klubu),
w którym wskazuje okres zamrożenia.
12. W każdym przypadku zamrożenia Karnetu Umowa o Zakup Karnetu zawsze zostaje przedłużona o okres zamrożenia.
ZAWIESZENIE KARNETU
13. Niezależnie od powyższego, w szczególnych przypadkach Członek Klubu ma prawo w okresie trwania Karnetu
do wnioskowania zawieszenie Karnetu z uwagi na stan zdrowia. W celu zawieszenia Karnetu Członek Klubu składa pisemny
wniosek (opatrzony własnoręcznym podpisem Członka Klubu), do którego załącza kopię zwolnienia ZUS-ZLA i w którym
wskazuje, na jaki okres ma nastąpić zawieszenie Karnetu. Wraz ze złożeniem wniosku Członek Klubu okazuje dowód
osobisty lub paszport. Wniosek zostanie rozpatrzony indywidualnie w terminie czternastu dni od daty jego wpływu do
Klubu. Klub ma prawo odmówić zawieszenia Karnetu w tym trybie. W przypadku zawieszenia Karnetu Umowa o Zakup
Karnetu nie zostaje przedłużona o okres zawieszenia.

ROZWIĄZANIE UMOWY
14. Poza przypadkami opisanymi w Ogólnych Warunków Świadczenia Usług w Klubie Fit Fabric Członek Klubu może rozwiązać
Umowę o Zakup Karnetu przed upływem okresu na jaki została zawarta na następujących zasadach:
•

ze skutkiem natychmiastowym za jednoczesną zapłatą opłaty manipulacyjnej w wysokości w wysokości 30 % pozostałej do
zapłaty Opłaty Abonamentowej. Zapłata opłaty manipulacyjnej nie zwalnia Członka Klubu od obowiązku zapłaty rat
Opłaty Abonamentowej za przypadający przed rozwiązaniem umowy okres Karnetu (w przypadku rozwiązania
Umowy o Zakup Karnetu w tym trybie Fit Fabric Sp. z o.o. w terminie sześciu miesięcy od dnia rozwiązania umowy może
odmówić zawarcia kolejnej Umowy o Zakup Karnetu, przewidującej inną formę płatności, niż płatność z góry za cały okres
Karnetu);

•

ze skutkiem natychmiastowym bez zapłaty opłaty manipulacyjnej, w przypadku trwałej niezdolności Członka Klubu
do korzystania z usług Klubu, udokumentowanej drukiem / drukami ZUS – ZLA potwierdzającymi zwolnienie lekarskie na
nieprzerwany okres co najmniej trzech miesięcy. Rozwiązanie Umowy o Zakup Karnetu w tym trybie nie zwalnia
Członka Klubu od obowiązku zapłaty rat Opłaty Abonamentowej za przypadający przed rozwiązaniem umowy okres
Karnetu.

15. Rozwiązanie Umowy o Zakup Karnetu w powyższym trybie wymaga zachowania formy pisemnej (oświadczenie opatrzone
własnoręcznym podpisem Członka Klubu) pod rygorem nieważności.
16. Rozwiązanie Umowy o Zakup Karnetu w powyższym trybie wywiera skutek od dnia złożenia Fit Fabric Sp. z o.o.
oświadczenia spełniającego wymogi opisane w ust. 14 i 15 oraz uiszczenia opłaty manipulacyjnej (jeśli jest wymagana).
ZMIANA KARNETU
17. W trakcie trwania Umowy o Zakup Karnetu możliwa jest zmiana Karnetu na droższy.
18. W trakcie trwania Umowy o Zakup Karnetu nie ma możliwości zmiany Karnetu na tańszy.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
19. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują postanowienia Ogólnych Warunków Świadczenia
Usług w Klubie Fit Fabric

