SPORTO KLUBŲ VS-EXPRESS 24/7
PASLAUGŲ SUTARTIS
NR.______________________________
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS
DATA___________________________
1. PASLAUGŲ TEIKĖJAS: UAB „VS FITNESS“, juridinio asmens kodas 302484535, buveinės adresas Tilžės g. 60, Klaipėda, PVM
mokėtojo kodas: LT100005224616, banko sąskaitos Nr. LT607180500009467835
2. KLIENTAS:
Vardas, pavardė / Juridinio asmens pavadinimas
Fizinio asmens gimimo data / Juridinio asmens kodas
Banko sąskaitos numeris
PVM mokėtojo kodas
+Telefonas
El. paštas
Atstovas ir atstovavimo pagrindas (kai Klientas yra juridinis asmuo)
3. NEPILNAMETIS KLIENTAS:
Vardas, pavardė
Gimimo data
Nepilnamečio kliento atstovo (tėvo/globėjo) vardas, pavardė
Banko sąskaitos numeris
Telefonas
El. paštas
4. NARYSTĖS INFORMACIJA
Narystės tipas
Narystės terminas
Paslaugų mokestis
Paslaugų mokesčio įmokų skaičius ir dydis
5. NARYSČIŲ TIPAI IR KAINOS
5.1. Klientas pasirenka vieną Narystę iš toliau pateiktų alternatyvių Narystės tipų, pažymėdamas pasirinktą Narystę:
Narystė
Paslaugų mokestis
Papildomos Narystės sąlygos
5.1.1.
39, 95 Eur.
5.1.1.1. Narystės galiojimo terminas – 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų
☐ Mėnesio
nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
narystė
5.1.1.2. Klientas turi teisę nutraukti Sutartį dėl bet kokių priežasčių, apie tai
įspėjęs Paslaugų teikėją raštu ne vėliau kaip prieš 3 (tris) kalendorines
dienas iki pranešime nurodytos Sutarties nutraukimo datos.
5.1.2.
227,40
Eur/1
metus,
5.1.2.1. Narystės galiojimo terminas – 12 (dvylika) kalendorinių mėnesių
☐ Metinė
t. y. Paslaugų
nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
narystė
mokestis su nuolaida, 5.1.2.2. Klientas turi teisę nutraukti Sutartį dėl bet kokių priežasčių, apie tai
Paslaugų mokestis įspėjęs Paslaugų teikėją raštu ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt)
be nuolaidos būtų
kalendorinių dienų iki pranešime nurodytos Sutarties nutraukimo datos.
479,40 Eur/1 metus 5.1.2.3. Klientas turi teisę Narystės galiojimo terminu perleisti visas savo
teises ir pareigas pagal Sutartį Kliento pasirinktam asmeniui Bendrosiose
sąlygose nustatyta tvarka.
5.1.2.4. Klientas turi teisę visą Narystės galiojimo terminą lankytis visuose
Sporto klubuose.
5.1.2.5. Klientas turi teisę laikinai sustabdyti Narystės galiojimo terminą iki
30 (trisdešimties) kalendorinių dienų, interneto svetainėje www.vsexpress.lt nurodydamas Narystės galiojimo termino sustabdymo laikotarpį.
Minimalus Narystės galiojimo termino sustabdymo laikotarpis - 7
(septynios) nepertraukiamos kalendorinės dienos. Narystės galiojimo
terminas gali būti sustabdomas ne daugiau nei 4 (keturis) kartus per visą
Narystės galiojimo terminą.
5.1.3.
19,95 Eur/1 mėn.,
5.1.3.1. Narystės galiojimo terminas – 12 (dvylika) kalendorinių mėnesių
☐ Metinė
t. y. Paslaugų
nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
narystė
mokestis su nuolaida, 5.1.3.2. Likus 40 (keturiasdešimt) dienų iki Narystės galiojimo termino
E.Sąskaitos
Paslaugų mokestis be pabaigos, Paslaugų teikėjas informuoja Klientą raštu, kad pasibaigus
būdu su
nuolaidos būtų 39,95 Narystės galiojimo terminui Narystė taps neterminuota, ir, kad Klientas turi
neterminuoto
Eur/1 mėn.
teisę iki 11 (vienuolikto) Narystės galiojimo termino mėnesio paskutinės
galiojimo
dienos informuoti Paslaugų teikėją, kad Klientas nepageidauja pratęsti
pratęsimu
Narystės galiojimo termino. Jeigu iki 11 (vienuolikto) Narystės galiojimo
termino mėnesio paskutinės dienos, skaičiuojant nuo Narystės galiojimo
termino pradžios, Klientas raštu nepraneša Paslaugų teikėjui apie ketinimą
nepratęsti Narystės galiojimo termino neterminuotam laikotarpiui,
Sutarties galiojimas prasitęsia automatiškai ir Sutartis galioja
neterminuotai, taikant 19,95 Eur už 1 (vieną) mėnesį Paslaugų mokestį.
5.1.3.3. Klientas turi teisę nutraukti Sutartį dėl bet kokių priežasčių nuo
1

5.1.4.

☐ Dviejų
mėnesių
narystė
E.Sąskaitos
būdu su
neterminuoto
galiojimo
pratęsimu

24,95 Eur/1 mėn.,
t. y. Paslaugų
mokestis su nuolaida,
Paslaugų mokestis be
nuolaidos būtų
39,95 Eur/1 mėn.

5.1.5. –

☐ Dviejų
mėnesių
narystė, su
galimybe
lankytis
soliariume,
E.Sąskaitos
būdu su
neterminuoto
galiojimo
pratęsimu

31,90 Eur/1 mėn.,
t. y. Paslaugų
mokestis su nuolaida,
Paslaugų mokestis be
nuolaidos būtų
51,90 Eur/1 mėn.

5.1.6.

☐ Metinė
narystė, su

19,95 Eur/1 mėn.,
t. y. Paslaugų

Kliento pranešime nurodytos datos, apie tai įspėjęs Paslaugų teikėją raštu
ne vėliau kaip iki mėnesio, einančio prieš mėnesį, kurį nutraukiama Sutartis,
paskutinės dienos (pavyzdžiui, jeigu Klientas nori nutraukti Sutartį nuo
vasario mėn. 1 d. ar bet kurios kitos to mėnesio dienos, Klientas turi pateikti
Sporto klubui įspėjimą apie Sutarties nutraukimą iki sausio mėn. 31 d.).
5.1.3.4. Paslaugų mokestis apmokamas E.Sąskaitos būdu Bendrosiose
sąlygose nustatyta tvarka.
5.1.3.5. Klientas turi teisę Narystės galiojimo terminu perleisti visas savo
teises ir pareigas pagal Sutartį Kliento pasirinktam asmeniui Bendrosiose
sąlygose nustatyta tvarka.
5.1.3.6. Klientas turi teisę visą Narystės galiojimo terminą lankytis visuose
Sporto klubuose.
5.1.3.7. Klientas turi teisę laikinai sustabdyti Narystės galiojimo terminą iki
30 (trisdešimties) kalendorinių dienų, interneto svetainėje www.vsexpress.lt nurodydamas Narystės galiojimo termino sustabdymo laikotarpį.
Minimalus Narystės galiojimo termino sustabdymo laikotarpis - 7
(septynios) nepertraukiamos kalendorinės dienos. Narystės galiojimo
terminas gali būti sustabdomas ne daugiau nei 4 (keturis) kartus per visą
Narystės galiojimo terminą.
5.1.3.8. Narystės negali įsigyti Nepilnametis klientas.
5.1.4.1. Narystės galiojimo terminas – 2 (du) kalendoriniai mėnesiai nuo
Sutarties įsigaliojimo dienos.
5.1.4.2. Likus 20 (dvidešimt) dienų iki Narystės galiojimo termino pabaigos,
Paslaugų teikėjas informuoja Klientą raštu, kad pasibaigus Narystės
galiojimo terminui Narystė taps neterminuota, ir, kad Klientas turi teisę
likus ne mažiau kaip 10 (dešimt) dienų iki Narystės galiojimo termino
pabaigos informuoti Paslaugų teikėją, kad Klientas nepageidauja pratęsti
Narystės galiojimo termino neterminuotam laikotarpiui. Jeigu Klientas,
likus ne mažiau kaip 10 (dešimt) dienų iki Narystės galiojimo termino
pabaigos, raštu nepraneša Paslaugų teikėjui apie ketinimą nepratęsti
Narystės galiojimo termino neterminuotam laikotarpiui, Sutarties
galiojimas prasitęsia automatiškai ir Sutartis galioja neterminuotai, taikant
24,95 Eur už 1 (vieną) mėnesį Paslaugų mokestį.
5.1.4.3. Klientas turi teisę nutraukti Sutartį dėl bet kokių priežasčių nuo
Kliento pranešime nurodytos datos, apie tai įspėjęs Paslaugų teikėją raštu
ne vėliau kaip iki mėnesio, einančio prieš mėnesį, kurį nutraukiama Sutartis,
paskutinės dienos (pavyzdžiui, jeigu Klientas nori nutraukti Sutartį nuo
vasario mėn. 1 d. ar bet kurios kitos to mėnesio dienos, Klientas turi pateikti
Sporto klubui įspėjimą apie Sutarties nutraukimą iki sausio mėn. 31 d.).
5.1.4.4. Paslaugų mokestis apmokamas E.Sąskaitos būdu Bendrosiose
sąlygose nustatyta tvarka.
5.1.4.5. Klientas turi teisę Narystės galiojimo terminu perleisti visas savo
teises ir pareigas pagal Sutartį Kliento pasirinktam asmeniui Bendrosiose
sąlygose nustatyta tvarka.
5.1.4.6. Narystės negali įsigyti Nepilnametis klientas.
5.1.5.1. Narystės galiojimo terminas – 2 (du) kalendoriniai mėnesiai nuo
Sutarties įsigaliojimo dienos.
5.1.5.2. Likus 20 (dvidešimt) dienų iki Narystės galiojimo termino pabaigos,
Paslaugų teikėjas informuoja Klientą raštu, kad pasibaigus Narystės
galiojimo terminui Narystė taps neterminuota, ir, kad Klientas turi teisę
likus ne mažiau kaip 10 (dešimt) dienų iki Narystės galiojimo termino
pabaigos informuoti Paslaugų teikėją, kad Klientas nepageidauja pratęsti
Narystės galiojimo termino neterminuotam laikotarpiui. Jeigu Klientas,
likus ne mažiau kaip 10 (dešimt) dienų iki Narystės galiojimo termino
pabaigos, raštu nepraneša Paslaugų teikėjui apie ketinimą nepratęsti
Narystės galiojimo termino neterminuotam laikotarpiui, Sutarties
galiojimas prasitęsia automatiškai ir Sutartis galioja neterminuotai, taikant
24,95 Eur už 1 (vieną) mėnesį Paslaugų mokestį.
5.1.5.3. Klientas turi teisę nutraukti Sutartį dėl bet kokių priežasčių nuo
Kliento pranešime nurodytos datos, apie tai įspėjęs Paslaugų teikėją raštu
ne vėliau kaip iki mėnesio, einančio prieš mėnesį, kurį nutraukiama Sutartis,
paskutinės dienos (pavyzdžiui, jeigu Klientas nori nutraukti Sutartį nuo
vasario mėn. 1 d. ar bet kurios kitos to mėnesio dienos, Klientas turi pateikti
Sporto klubui įspėjimą apie Sutarties nutraukimą iki sausio mėn. 31 d.).
5.1.5.4. Paslaugų mokestis apmokamas E.Sąskaitos būdu Bendrosiose
sąlygose nustatyta tvarka.
5.1.5.5. Klientas turi teisę Narystės galiojimo terminu perleisti visas savo
teises ir pareigas pagal Sutartį Kliento pasirinktam asmeniui Bendrosiose
sąlygose nustatyta tvarka.
5.1.5.6. Narystės negali įsigyti Nepilnametis klientas.
5.1.6.1. Narystės galiojimo terminas – 12 (dvylika) kalendorinių mėnesių
nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
2

galimybe
lankytis
soliariume,
E.Sąskaitos
būdu su
neterminuoto
galiojimo
pratęsimu

mokestis su nuolaida,
Paslaugų mokestis be
nuolaidos būtų
51,90 Eur/1 mėn.

5.1.7.

☐ Metinė
narystė
Panevėžyje
E.Sąskaitos
būdu su
neterminuoto
galiojimo
pratęsimu

14,95 Eur/1 mėn.,
t. y. Paslaugų
mokestis su nuolaida,
Paslaugų mokestis be
nuolaidos būtų
39,95 Eur/1 mėn.

5.1.8.

☐ Metinė
narystė, su
galimybe
lankytis
soliariume,
E.Sąskaitos

26,90 Eur/1 mėn.,
t. y. Paslaugų
mokestis su nuolaida,
Paslaugų mokestis be
nuolaidos būtų
51,90 Eur/1 mėn.

5.1.6.2. Likus 40 (keturiasdešimt) dienų iki Narystės galiojimo termino
pabaigos, Paslaugų teikėjas informuoja Klientą raštu, kad pasibaigus
Narystės galiojimo terminui Narystė taps neterminuota, ir, kad Klientas turi
teisę iki 11 (vienuolikto) Narystės galiojimo termino mėnesio paskutinės
dienos informuoti Paslaugų teikėją, kad Klientas nepageidauja pratęsti
Narystės galiojimo termino. Jeigu iki 11 (vienuolikto) Narystės galiojimo
termino mėnesio paskutinės dienos, skaičiuojant nuo Narystės galiojimo
termino pradžios, Klientas raštu nepraneša Paslaugų teikėjui apie ketinimą
nepratęsti Narystės galiojimo termino neterminuotam laikotarpiui,
Sutarties galiojimas prasitęsia automatiškai ir Sutartis galioja
neterminuotai, taikant 19,95 Eur už 1 (vieną) mėnesį Paslaugų mokestį.
5.1.6.3. Klientas turi teisę nutraukti Sutartį dėl bet kokių priežasčių nuo
Kliento pranešime nurodytos datos, apie tai įspėjęs Paslaugų teikėją raštu
ne vėliau kaip iki mėnesio, einančio prieš mėnesį, kurį nutraukiama Sutartis,
paskutinės dienos (pavyzdžiui, jeigu Klientas nori nutraukti Sutartį nuo
vasario mėn. 1 d. ar bet kurios kitos to mėnesio dienos, Klientas turi pateikti
Sporto klubui įspėjimą apie Sutarties nutraukimą iki sausio mėn. 31 d.).
5.1.6.4. Paslaugų mokestis apmokamas E.Sąskaitos būdu Bendrosiose
sąlygose nustatyta tvarka.
5.1.6.5. Klientas turi teisę Narystės galiojimo terminu perleisti visas savo
teises ir pareigas pagal Sutartį Kliento pasirinktam asmeniui Bendrosiose
sąlygose nustatyta tvarka.
5.1.6.6. Klientas turi teisę visą Narystės galiojimo terminą lankytis visuose
Sporto klubuose.
5.1.6.7. Klientas turi teisę laikinai sustabdyti Narystės galiojimo terminą iki
30 (trisdešimties) kalendorinių dienų, interneto svetainėje www.vsexpress.lt nurodydamas Narystės galiojimo termino sustabdymo laikotarpį.
Minimalus Narystės galiojimo termino sustabdymo laikotarpis - 7
(septynios) nepertraukiamos kalendorinės dienos. Narystės galiojimo
terminas gali būti sustabdomas ne daugiau nei 4 (keturis) kartus per visą
Narystės galiojimo terminą.
5.1.6.8. Narystės negali įsigyti Nepilnametis klientas.
5.1.7.1. Narystės galiojimo terminas – 12 (dvylika) kalendorinių mėnesių
nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
5.1.7.2. Likus 40 (keturiasdešimt) dienų iki Narystės galiojimo termino
pabaigos, Paslaugų teikėjas informuoja Klientą raštu, kad pasibaigus
Narystės galiojimo terminui Narystė taps neterminuota, ir, kad Klientas turi
teisę iki 11 (vienuolikto) Narystės galiojimo termino mėnesio paskutinės
dienos informuoti Paslaugų teikėją, kad Klientas nepageidauja pratęsti
Narystės galiojimo termino. Jeigu iki 11 (vienuolikto) Narystės galiojimo
termino mėnesio paskutinės dienos, skaičiuojant nuo Narystės galiojimo
termino pradžios, Klientas raštu nepraneša Paslaugų teikėjui apie ketinimą
nepratęsti Narystės galiojimo termino neterminuotam laikotarpiui,
Sutarties galiojimas prasitęsia automatiškai ir Sutartis galioja
neterminuotai, taikant 14,95 Eur už 1 (vieną) mėnesį Paslaugų mokestį.
5.1.7.3. Klientas turi teisę nutraukti Sutartį dėl bet kokių priežasčių nuo
Kliento pranešime nurodytos datos, apie tai įspėjęs Paslaugų teikėją raštu
ne vėliau kaip iki mėnesio, einančio prieš mėnesį, kurį nutraukiama Sutartis,
paskutinės dienos (pavyzdžiui, jeigu Klientas nori nutraukti Sutartį nuo
vasario mėn. 1 d. ar bet kurios kitos to mėnesio dienos, Klientas turi pateikti
Sporto klubui įspėjimą apie Sutarties nutraukimą iki sausio mėn. 31 d.).
5.1.7.4. Paslaugų mokestis apmokamas E.Sąskaitos būdu Bendrosiose
sąlygose nustatyta tvarka.
5.1.7.5. Klientas turi teisę Narystės galiojimo terminu perleisti visas savo
teises ir pareigas pagal Sutartį Kliento pasirinktam asmeniui Bendrosiose
sąlygose nustatyta tvarka.
5.1.7.6. Klientas turi teisę visą Narystės galiojimo terminą lankytis tik
Panevėžio VS-Express 24/7 Sporto klube.
5.1.7.7. Klientas turi teisę laikinai sustabdyti Narystės galiojimo terminą iki
30 (trisdešimties) kalendorinių dienų, interneto svetainėje www.vsexpress.lt nurodydamas Narystės galiojimo termino sustabdymo laikotarpį.
Minimalus Narystės galiojimo termino sustabdymo laikotarpis - 7
(septynios) nepertraukiamos kalendorinės dienos. Narystės galiojimo
terminas gali būti sustabdomas ne daugiau nei 4 (keturis) kartus per visą
Narystės galiojimo terminą.
5.1.7.8. Narystės negali įsigyti Nepilnametis klientas.
5.1.8.1. Narystės galiojimo terminas – 12 (dvylika) kalendorinių mėnesių
nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
5.1.8.2. Likus 40 (keturiasdešimt) dienų iki Narystės galiojimo termino
pabaigos, Paslaugų teikėjas informuoja Klientą raštu, kad pasibaigus
Narystės galiojimo terminui Narystė taps neterminuota, ir, kad Klientas turi
teisę iki 11 (vienuolikto) Narystės galiojimo termino mėnesio paskutinės
3

būdu su
neterminuoto
galiojimo
pratęsimu

5.1.9.

☐ Trijų dienų
narystė

9,95 Eur

dienos informuoti Paslaugų teikėją, kad Klientas nepageidauja pratęsti
Narystės galiojimo termino. Jeigu iki 11 (vienuolikto) Narystės galiojimo
termino mėnesio paskutinės dienos, skaičiuojant nuo Narystės galiojimo
termino pradžios, Klientas raštu nepraneša Paslaugų teikėjui apie ketinimą
nepratęsti Narystės galiojimo termino neterminuotam laikotarpiui,
Sutarties galiojimas prasitęsia automatiškai ir Sutartis galioja
neterminuotai, taikant 26,90 Eur už 1 (vieną) mėnesį Paslaugų mokestį.
5.1.8.3. Klientas turi teisę nutraukti Sutartį dėl bet kokių priežasčių nuo
Kliento pranešime nurodytos datos, apie tai įspėjęs Paslaugų teikėją raštu
ne vėliau kaip iki mėnesio, einančio prieš mėnesį, kurį nutraukiama Sutartis,
paskutinės dienos (pavyzdžiui, jeigu Klientas nori nutraukti Sutartį nuo
vasario mėn. 1 d. ar bet kurios kitos to mėnesio dienos, Klientas turi pateikti
Sporto klubui įspėjimą apie Sutarties nutraukimą iki sausio mėn. 31 d.).
5.1.8.4. Paslaugų mokestis apmokamas E.Sąskaitos būdu Bendrosiose
sąlygose nustatyta tvarka.
5.1.8.5. Klientas turi teisę Narystės galiojimo terminu perleisti visas savo
teises ir pareigas pagal Sutartį Kliento pasirinktam asmeniui Bendrosiose
sąlygose nustatyta tvarka.
5.1.8.6. Klientas turi teisę visą Narystės galiojimo terminą lankytis visuose
Sporto klubuose.
5.1.8.7. Klientas turi teisę laikinai sustabdyti Narystės galiojimo terminą iki
30 (trisdešimties) kalendorinių dienų, interneto svetainėje www.vsexpress.lt nurodydamas Narystės galiojimo termino sustabdymo laikotarpį.
Minimalus Narystės galiojimo termino sustabdymo laikotarpis - 7
(septynios) nepertraukiamos kalendorinės dienos. Narystės galiojimo
terminas gali būti sustabdomas ne daugiau nei 4 (keturis) kartus per visą
Narystės galiojimo terminą.
5.1.8.8. Narystės negali įsigyti Nepilnametis klientas.
5.1.9.1. Narystės galiojimo terminas – 3 (trys) kalendorinės dienos nuo
Sutarties įsigaliojimo dienos.
5.1.9.2. Klientas turi teisę nutraukti Sutartį dėl bet kokių priežasčių, raštu
įspėjęs Paslaugų teikėją ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) kalendorinę dieną iki
pranešime nurodytos Sutarties nutraukimo datos.

5.2. Klientas gali įsigyti toliau nurodomas papildomas Paslaugas, pažymėdamas vieną ar kelias pasirinktas papildomas
Paslaugas:
Papildoma Paslauga
Paslaugų mokestis
5.2.1.
4,95 Eur/1 mėn.
5.2.1.1. Klientas, įsigijęs Dviejų mėnesių narystę E.Sąskaitos būdu su
☐ Atostogų
neterminuoto galiojimo pratęsimu ir papildomai Atostogų paketą, įgyja teisę
paketas
laikinai sustabdyti Narystės galiojimo terminą iki 30 (trisdešimties) dienų,
interneto svetainėje www.vs-express.lt nurodydamas Narystės galiojimo
termino sustabdymo laikotarpį.
5.2.1.2. Minimalus Narystės galiojimo termino sustabdymo laikotarpis - 7
(septynios) nepertraukiamos kalendorinės dienos.
5.2.1.3. Narystės galiojimo terminas gali būti sustabdomas ne daugiau nei 4
(keturis) kartus per visą Narystės galiojimo terminą.
5.2.2.
6,95 Eur/1 mėn.
5.2.2.1. Klientas, įsigijęs bet kurią Narystę E.Sąskaitos būdu, kuri yra su
☐ Soliariumo
t. y. Paslaugų
neterminuoto galiojimo pratęsimu, ir papildomai užsakęs soliariumo
narystė
mokestis su nuolaida, narystę įgyja teisę naudotis Sporto klubo soliariumo paslaugomis iki sporto
E.Sąskaitos
Paslaugų mokestis be klubo narystės paslaugų sutarties nutraukimo.
būdu
nuolaidos būtų
11,95 Eur/1 mėn.
5.2.3.
11,95 Eur/1 mėn.
5.2.3.1. Klientas, įsigijęs bet kurią Narystę, kurios galiojimo terminas ne
☐ Mėnesio
trumpesnis kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ir papildomai įsigijęs
soliariumo
Mėnesio soliariumo narystę įgyja teisę 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų
narystė
naudotis Sporto klubo soliariumo paslaugomis.
5.3. Klientas turi teisę pasirinkti Specialiosiose sąlygose nenurodytą Narystės tipą, kuris yra skelbiamas Paslaugų teikėjo
interneto svetainėje www.vs-express.lt. Tokiai Narystei papildomai bus taikomos ne tik Sutarties, bet ir visos interneto
svetainėje www.vs-express.lt nurodytos sąlygos.
PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA
5.4. Paslaugos Klientui bus teikiamos Kliento pasirinktame Sporto klube, esančiame adresu (Klientas pažymi vieną pasirinktą
Sporto klubą, o jeigu Klientas įsigijo Globalią narystę, Klientas pažymi visus Sporto klubus):
5.4.1. ☐ H. Manto g. 21, Klaipėda;
5.4.2. ☐ Taikos pr. 64, Klaipėda;
5.4.3. ☐ M. Daukšos g. 26, Mažeikiai;
5.4.4. ☐ Gumbinės g. 33C, Šiauliai;
5.4.5. ☐ V. Kudirkos g. 47A, Marijampolė;
5.4.6. ☐ Klaipėdos g. 143A, Panevėžys.
KITOS SĄLYGOS
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6.
Klientui siekiant patekti į Sporto klubą ir naudotis Paslaugų teikėjo teikiamomis Paslaugomis, Klientas identifikuojamas jo
laisvai pasirinktu identifikavimo būdu iš šioje Sutartyje nurodytų alternatyvių Kliento identifikavimo būdų. Kliento
identifikavimo būdą Klientas pasirenka savo vartotojo paskyroje Sporto klube įrengtame Savitarnos terminale. Klientas,
Savitarnos terminale pasirinkęs vieną iš toliau nurodytų Kliento identifikavimo būdų, išreiškia Paslaugų teikėjui savo
pasirinkimą vykdant šią Sutartį būti identifikuojamam Kliento pasirinktu būdu:
6.1. Piršto atspaudo nuskaitymas. Klientas, Savitarnos terminale gali duoti sutikimą savo biometrinių duomenų – piršto
atspaudo modelio (binarinio kodo) sudarymui. Klientui yra žinoma, kad pats piršto atspaudo atvaizdas nesaugomas, jis tą
pačią akimirką paverčiamas skaitmeniniu kodu ir ištrinamas iš jį nuskanavusio įrenginio. Klientui davus sutikimą piršto
atspaudo modelio (binarinio kodo) naudojimui, tapatybės identifikavimo tikslu, Klientui siekiant patekti į Sporto klubą ir
naudotis kitomis Paslaugų teikėjo teikiamomis paslaugomis Klientas bus identifikuojamas nuskaičius jo piršto atspaudą ir
sulyginant jį su išsaugotu piršto atspaudo modeliu (binariniu kodu). Klientas detaliai informuojamas apie tai, kaip bus
tvarkomi asmens duomenys jam el. paštu išsiunčiant Informacinį pranešimą apie tai, kaip renkami, naudojami ir saugomi
klientų asmens duomenys. Ši informacija taip pat pateikiama interneto svetainėje www.vs-express.lt pateikiamoje privatumo
politikoje bei pridedama prie šios Sutarties kaip Sutarties priedas Nr. 1. Klientas pareiškia ir patvirtina Paslaugų teikėjui, jog
supranta, kad turi teisę bet kada atšaukti sutikimą naudoti ir tvarkyti Kliento biometrinius duomenis. Sutikimas gali būti
atšaukiamas tokiu pačiu būdu, kaip jis buvo duotas, t. y. po sutikimo davimo nuėmus varnelę savo vartotojo paskyroje, prie
jos prisijungiant Sporto klube įrengtame Savitarnos terminale.
6.1.1. Skaitmeninės Kliento kortelės nuskaitymas. Klientas, pasirinkęs šį Kliento identifikavimo būdą, sutinka sumokėti
vienkartinį skaitmeninės kortelės pagaminimo/išdavimo mokestį, kuris yra lygus 5 (penkiems) eurams ir pateikti savo
nuotrauką kortelės priskyrimui prie Kliento profilio. Klientas pareiškia ir patvirtina Paslaugų teikėjui, jog supranta, kad
skaitmeninė Kliento kortelė yra skirta naudoti išimtinai tik Klientui ir Klientui yra draudžiama perduoti skaitmeninę Kliento
kortelę naudoti kitiems asmenims ar kitaip sudaryti sąlygas kitiems asmenims naudotis Paslaugų teikėjo pagal Sutartį
teikiamomis Paslaugomis. Klientas supranta ir sutinka, kad Klientui perdavus kortelę naudotis kitam asmeniui ar kitaip
sudarius sąlygas kitiems asmenims naudotis Paslaugų teikėjo pagal Sutartį teikiamomis paslaugomis, tai laikoma esminiu
Sutarties pažeidimu ir šis pažeidimas suteikia Sporto klubui teisę nutraukti Sutartį Sutartyje nustatyta tvarka, bei Klientas
privalo atlyginti visus Paslaugų teikėjo dėl to patirtus nuostolius. Klientas supranta, kad praradęs skaitmeninę Kliento kortelę
privalo apie tai pranešti Paslaugų teikėjui ne vėliau, kaip per 2 (dvi) darbo dienas el. paštu info@vs-express.lt. Už pakartotinį
kortelės pagaminimą/išdavimą Klientas sumoka Kliento kortelės pagaminimo/išdavimo mokestį, nurodytą Sutartyje.
6.1.2. Klientas patvirtina Paslaugų teikėjui, kad Klientas supranta, kad turi teisę bet kada Sutarties vykdymo metu pakeisti pasirinktą
Kliento identifikavimo būdą Savitarnos terminale.
6.2. Klientų asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva
95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu) (toliau – BDAR) ir asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais
Lietuvos Respublikos teisės aktais. Informacija apie tai, kaip renkami, naudojami ir saugomi Klientų asmens duomenys
pateikiama Informaciniame pranešime. Klientas susipažįsta su Informaciniu pranešimu prieš sudarant šią Sutartį. Jei Klientui
kyla klausimų dėl Informacinio pranešimo ar Informacinio pranešimo kuri nors dalis yra neaiški, Sporto klubas Kliento
prašymu teikia Klientui reikalingus paaiškinimus. Klientas sudarydamas šią Sutartį patvirtina, kad susipažino su Informaciniu
pranešimu ir jį suprato. Klientas nedelsiant raštu el. paštu Informaciniame pranešime nurodytais kontaktais ar el. paštu
privatumas@vs-express.lt informuoja Paslaugų teikėją, jei Kliento asmens duomenys, renkami, naudojami ar saugomi
Paslaugų teikėjo, yra netikslūs ar neatnaujinti, arba, Kliento nuomone, neatitinka Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės
aktuose įtvirtintų reikalavimų. Klientas taip pat gali susipažinti su šiuo Informaciniu pranešimu privatumo politikoje interneto
svetainėje https://www.vs-express.lt/privatumo-politika.
6.3. Specialiosiose sąlygose didžiąja raide vartojamos sąvokos yra apibrėžtos Bendrosiose sąlygose.
Klientas patvirtina, kad:
perskaitė ir suprato Specialiąsias sąlygas, Bendrąsias sąlygas, Taisykles, Soliariumo taisykles, Informacinį pranešimą;
individualiai aptarė Specialiąsias sąlygas ir turėjo visas galimybes derėtis dėl visų Specialiųjų sąlygų;
sutiko su nurodytų dokumentų sąlygomis ir turiniu, todėl sudaro šią Sutartį, kaip visiškai atitinkančią Kliento poreikius,
valią ir tikruosius ketinimus;
☐ Sutinku/☐ Nesutinku (tinkamą pažymėti), kad įsigijus Narystę nuotoliniu būdu, Paslaugos būtų pradėtos teikti nuo
Sutarties įsigaliojimo dienos, t. y. nepasibaigus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228 10 straipsnio 1 dalyje
nustatytam nuotolinės sutarties atsisakymo terminui.
Paslaugų teikėjas:
UAB „VS FITNESS“

Klientas:
(Vardas, pavardė )
Nepilnamečio kliento įstatyminis atstovas:

6.4.

(Vardas, pavardė )
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BENDROSIOS SĄLYGOS
1.
1.1.

SUTARTIES SĄVOKOS:
Šioje Sutartyje, išskyrus, jeigu kontekstas reikalautų kitos reikšmės, toliau nurodytos sąvokos, parašytos iš didžiosios
raidės, turi tokias reikšmes (tiek naudojant jas vienaskaita, tiek daugiskaita):
1.1.1. Sutartis - ši Sutartis, sudaryta tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo, kurią sudaro Specialiosios sąlygos ir Bendrosios
sąlygos, įskaitant visus jos priedus, pakeitimus ir papildymus.
1.1.2. Bendrosios sąlygos - neatsiejama Sutarties dalis, kurioje nustatomos bendros visiems Klientams taikomos
Paslaugų teikimo sąlygos.
1.1.3. Specialiosios sąlygos - neatsiejama Sutarties dalis, kurioje nustatomos Klientui taikomos papildomos Paslaugų
teikimo sąlygos.
1.1.4. Sporto klubai - UAB „VS FITNESS“, juridinio asmens kodas 302484535, PVM mokėtojo kodas
LT100005224616, buveinės adresas Tilžės g. 60, Klaipėda, sporto klubai, pažymėti prekių ženklu „VS-EXPRESS
24/7“ ir veikiantys šiais adresais: H. Manto g. 21, Klaipėda, Taikos pr. 64, Klaipėda, M. Daukšos g. 26, Mažeikiai,
Gumbinės g. 33C, Šiauliai, V. Kudirkos g. 47A, Marijampolė, kuriuose teikiamos Paslaugos.
1.1.5. Paslaugų teikėjas - UAB „VS FITNESS“, juridinio asmens kodas 302484535, buveinės adresas Tilžės g. 60,
Klaipėda, valdantis Sporto klubus.
1.1.6. Klientas - asmuo, kuris naudojasi Paslaugų teikėjo teikiamomis Paslaugomis pagal su Paslaugų teikėju sudarytą
Sutartį.
1.1.7. Nepilnametis klientas - Klientas, kurio amžius yra nuo 16 (šešiolikos) metų iki 17 (septyniolikos) metų
(imtinai). Visais atvejais šioje Sutartyje nuoroda į Klientą turi būti suprantama kaip nuoroda ir į Nepilnametį
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1.2.
2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.
3.1.

klientą, nebent Sutartyje numatyta kitaip.
1.1.8. Šalys - Paslaugų teikėjas ir Klientas kartu.
1.1.9. Šalis - Paslaugų teikėjas ir Klientas atskirai.
1.1.10. Paslaugos - visos Sporto klubo teikiamos paslaugos, kurias sudaro teisė naudotis Sporto klubo treniruočių ir
treniruoklių salėmis, jose esančia įranga, sportiniu inventoriumi, treniruokliais, kita Sporto klubo infrastruktūra
(persirengimo, WC, dušo patalpos ir kt.) ir kitos Sporto klubo teikiamos paslaugos. Jeigu Sporto klube teikiamos
paslaugos už papildomą mokestį, nei numatyta Sutartyje, tai Klientui šios paslaugos teikiamos tik sumokėjus
papildomą mokestį.
1.1.11. Paslaugų mokestis – Kliento mokamas mokestis Paslaugų teikėjui už Paslaugas, kuris nurodytas Specialiosiose
sąlygose.
1.1.12. Paslaugų teikimo vieta - Kliento Specialiosiose sąlygose pasirinktas Sporto klubas, kuriame teikiamos
Paslaugos pagal Sutartį.
1.1.13. Narystė - asmens pagal Sutartį įgyta teisė nustatytą laikotarpį lankytis Sporto klube bei naudotis Paslaugomis
nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki Narystės galiojimo termino pabaigos.
1.1.14. Narystės galiojimo terminas - visas naudojimosi Paslaugomis laikotarpis, nurodytas Specialiosiose sąlygose.
1.1.15. E.Sąskaita - atsiskaitymo už Paslaugas būdas, kai Paslaugų teikėjo sąskaita (elektroninis dokumentas) už
Paslaugas pateikiama Klientui elektroniniu būdu tiesiogiai į Kliento interneto banką, pasirenkamą pagal Kliento
Specialiosiose sąlygose nurodytą Kliento banko sąskaitą.
1.1.16. Globali narystė - teisė naudotis visų Sporto klubų teikiamomis Paslaugomis.
1.1.17. Atostogų paketas - galimybė Klientui Sutartyje numatyta tvarka laikinai stabdyti Narystės galiojimo terminą.
1.1.18. Biometrinis pirštų atspaudų skaitytuvas - Sporto klubuose esantis įrenginys, skirtas naudoti Sporto klubo
praėjimo kontrolės sistemose, kurį sudaro biometrinis identifikacijos taškas su atmintimi.
1.1.19. Piršto atspaudas – Kliento, kuris pagal Sutartį pasirenka Kliento identifikavimo būdą - piršto atspaudo
nuskaitymą, piršto atspaudas (unikalūs Kliento pirštų pagalvėlėse esantys iškilimai, ant paviršiaus paliekantys
prakaito ir riebalų žymes), pateikiamas atvykus į Sporto klubą ir nuskaitomas Klientui pridėjus pirštą prie
Biometrinio pirštų atspaudų skaitytuvo Sporto klube. Pridėjus pirštą prie Biometrinio pirštų atspaudų
skaitytuvo, Klientas identifikuojamas ir tokiu būdu įgyja teisę naudotis Paslaugomis.
1.1.20. Savitarnos terminalas - prie įėjimų į Sporto klubus esantys įrenginiai - savitarnos terminalai, kurių pagalba
Klientai gali pasirinkti Narystes, matyti ir valdyti kitas Paslaugų teikimo sąlygas.
1.1.21. Taisyklės - naudojimosi Sporto klubų teikiamomis paslaugomis taisyklės, kurios nustato Paslaugų teikimo
tvarką, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus Klientams Sporto klubų ir Klientų teises bei
pareigas. Taisyklės yra pateikiamos interneto svetainėje https://vs-express.lt/taisykles/ ir Sporto klubo
skelbimų lentoje ar kitoje matomoje vietoje.
1.1.22. Soliariumo taisyklės - naudojimosi Sporto klubų teikiamomis soliariumo paslaugomis taisyklės, kurios
nustato Sporto klubų soliariumo paslaugų teikimo tvarką, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus
reikalavimus Klientams, Sporto klubų ir Klientų teises bei pareigas. Taisyklės yra pateikiamos interneto
svetainėje https://vs-express.lt/soliariumas/ ir Sporto klubo soliariumo patalpoje ar kitoje matomoje vietoje.
1.1.23. Informacinis pranešimas – Kliento kaip duomenų subjekto informavimo dokumentas, pridedamas kaip
priedas Nr. 1 prie šios Sutarties, o taip pat pateikiamas Paslaugų teikė jo interneto svetainė je https://www.vsexpress.lt/privatumo-politika, nustatantis kaip Paslaugų teikė jas renka, naudoja ir saugo Klientų asmens
duomenis.
Sutartyje yra naudojamos ir kitos sąvokos, kurių reikšmės nurodytos Sutartyje.
SUTARTIES DALYKAS
Šia Sutartimi Paslaugų teikėjas įsipareigoja šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais suteikti Klientui Paslaugas, o
Klientas įsipareigoja tinkamai ir laiku atsiskaityti su Paslaugų teikėju šioje Sutartyje nustatyta tvarka. Kliento
nesinaudojimas Paslaugomis jokiais atvejais nekeičia Narystės galiojimo termino, išskyrus tuos atvejus, kai Klientas
negali naudotis Paslaugomis dėl Paslaugų teikėjo kaltės. Taip pat Narystės galiojimo terminas nekeičiamas Sutartyje
nurodytais atvejais.
Klientai turi teisę naudotis Paslaugomis sumokėję Paslaugų mokestį, patvirtinę, jog yra susipažinę su Sutartimi ir
Taisyklėmis, pažymint apie susipažinimą interneto svetainėje www.vs-express.lt Sutarties sudarymo metu, ir atlikę
Kliento identifikaciją Savitarnos terminale. Nepilnamečiai Klientai privalo patvirtinti kartu su tėvais (globėjais), jog yra
susipažinę su Sutartimi ir Taisyklėmis. Kliento pažymėjimas apie susipažinimą su Sutartimi ir Taisyklėmis interneto
svetainėje www.vs-express.lt reiškia, kad Klientas perskaitė ir suprato Sutarties ir Taisyklų sąlygas.
Nepilnamečiai klientai turi teisę sudaryti Sutartį tik pateikę Sporto klubui vieno iš Nepilnamečio kliento tėvų (globėjų)
rašytinį prašymą Sporto klubui dėl Nepilnamečio kliento naudojimosi Paslaugomis (prašymas teikiamas pagal Sporto
klubo pateiktą formą arba Sporto klubo nurodytas prašymo sąlygas). Nepilnamečio kliento tėvai (globėjai) privalo
susipažinti su Sutartimi ir Taisyklėmis, supažindinti Nepilnametį klientą su Sutartimi ir Taisyklėmis, bei užtikrinti, kad
Nepilnametis klientas jų laikytųsi. Sporto klubui nustačius, jog Nepilnametis klientas naudojasi Paslaugomis
neįvykdžius bent vieno iš šiame Sutarties punkte nurodyto įsipareigojimo, Sporto klubas turi teisę vienašališkai be
išankstinio įspėjimo neteismine tvarka sustabdyti (apriboti) Paslaugų teikimą Nepilnamečiui klientui iki visiško ir
tinkamo įsipareigojimų įvykdymo pagal šią Sutartį, negrąžinant Nepilnamečiui klientui Paslaugų mokesčio už šį
laikotarpį ir nekompensuojant jokių Nepilnamečio kliento dėl to patirtų nuostolių.
Nepilnamečiai klientai negali įsigyti Narystės, kuri apmokama E.Sąskaitos būdu, ir negali apmokėti Narystės E.Sąskaitos
būdu. Pažeidus šio Sutarties punkto reikalavimą, Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai be išankstinio įspėjimo
neteismine tvarka nutraukti Sutartį nuo pranešime nurodytos datos.
ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
Paslaugų teikėjo pareigos:
3.1.1.
Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po to, kai Klientas atsiskaito už Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir
patvirtina susipažinimą su Taisyklėmis Sutartyje nustatyta tvarka, leisti Klientui naudotis Paslaugomis atlikus
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Kliento identifikavimą Sutartyje nustatyta tvarka Kliento pasirinktu identifikavimo būdu.
Paslaugas teikti kokybiškai visą Narystės galiojimo terminą, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus.
Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų, įskaitant BDAR, nustatyta tvarka užtikrinti tinkamą asmens
duomenų, kuriuos pateikia Klientas, apsaugą.
Paslaugų teikėjo teisės:
3.2.1.
Pasikeitus Paslaugų rinkos sąlygoms ar Paslaugų rinką reguliuojantiems teisės aktams, ar atsiradus
aplinkybėms, nepriklausančioms nuo Paslaugų teikėjo, ar esant kitoms svarbioms priežastims, vienašališkai
neteismine tvarka pakeisti Paslaugų mokestį ir/ar kitas Sutarties, ir/ar Taisyklių, ir/ar Soliariumo taisyklių
nuostatas, informavus apie tai Klientą. Apie pakeistą Paslaugų mokestį ir/ar kitas Sutarties, ir/ar Taisyklių,
ir/ar Soliariumo taisyklių sąlygas Klientas informuojamas raštu Kliento Sutartyje nurodytu elektroniniu paštu
ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki tokių pakeitimų įsigaliojimo dienos. Taip pat pakeistos Taisyklių
ir/ar Soliariumo taisyklių sąlygos skelbiamos interneto svetainėje www.vs-express.lt ir Sporto klubo skelbimų
lentoje ar kitoje matomoje vietoje. Jei po informacijos apie Paslaugų mokesčio ir/ar kitų Sutarties, ir/ar
Taisyklių, ir/ar Soliariumo taisyklių sąlygų Klientui pateikimo Klientas tęsia naudojimąsi Paslaugomis ir iki
Paslaugų mokesčio ir/ar kitų Sutarties, ir/ar Taisyklių, ir/ar Soliariumo taisyklių sąlygų pakeitimo įsigaliojimo
nepraneša Paslaugų teikėjui apie nesutikimą su Paslaugų mokesčio ir/ar kitų Sutarties, ir/ar Taisyklių, ir/ar
Soliariumo taisyklių sąlygų pakeitimu, laikoma, kad Klientas su sąlygų pakeitimu sutiko. Klientui per Sutartyje
nustatytą nesutikimo su Paslaugų mokesčio ir/ar kitų Sutarties, ir/ar Taisyklių, ir/ar Soliariumo taisyklių
pakeitimu terminą (t.y. per šiame Sutarties punkte nurodytą Kliento įspėjimo terminą iki pakeitimų
įsigaliojimo) išreiškus nesutikimą su Paslaugų mokesčio ir/ar kitų Sutarties, ir/ar Taisyklių, ir/ar Soliariumo
taisyklių sąlygų pakeitimu, Klientas turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai neteismine tvarka nuo pranešime
nurodytos Sutarties nutraukimo dienos, neatlyginant Paslaugų teikėjui jokių dėl Sutarties nutraukimo patirtų
nuostolių.
3.2.2.
Sustabdyti (apriboti) Paslaugų teikimą šioje Sutartyje ir Taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka.
3.2.3.
Kaupti informaciją apie Kliento susidariusią skolą pagal Sutartį ir perduoti šią informaciją skolų
administravimo ir/ar išieškojimo veiklą vykdančiam asmeniui arba perleisti savo teises ir pareigas, susijusias
su Kliento skola Paslaugų teikėjui, trečiajam asmeniui be Kliento sutikimo, informuodamas Klientą apie atliktą
teisių ir pareigų perleidimą.
3.2.4.
Klientui naudojantis E.Sąskaitos atsiskaitymo būdu, perduoti Kliento reikiamus duomenis E.Sąskaitos
pateikėjui, jo mokėjimo paslaugų teikėjui bei tarpininkui.
Kliento pareigos:
3.3.1.
Laikytis Taisyklių ir šios Sutarties sąlygų.
3.3.2.
Atsiskaityti su Paslaugų teikėju Sutartyje nustatyta tvarka.
3.3.3.
Pateikti Paslaugų teikėjui teisingą informaciją ir dokumentus.
3.3.4.
Klientui pasirinkus atsiskaitymo už Paslaugas bū dą naudojantis E.Sąskaita, Klientas, sudarydamas Sutartį, šios
Sutarties vykdymo tikslu gaus pilnas E.Sąskaitas interneto banke, ir supranta, kad Kliento aukšč iau
Specialiosiose sąlygose nurodyti asmens duomenys bus perduoti E.Sąskaitos pateikė jui, jo mokė jimo paslaugų
teikė jui bei tarpininkui.
3.3.5.
Užtikrinti, kad Narystės galiojimo terminu Kliento banko sąskaitoje, nurodytoje Specialiosiose sąlygose, būtų
pakankamai lėšų atsiskaityti su Paslaugų teikėju E.Sąskaitos būdu, jeigu pagal Sutartį Klientas atsiskaito už
Paslaugas E.Sąskaitos būdu.
3.3.6.
Esant Kliento įsiskolinimui Paslaugų teikėjui, atlyginti Paslaugų teikėjui visas su Kliento skolos Paslaugų
teikėjui administravimu ir išieškojimu susijusias išlaidas.
3.3.7.
Informuoti raštu Paslaugų teikėją apie savo duomenų, nurodytų Specialiosiose sąlygose, pasikeitimą ne vėliau
kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo šių duomenų pasikeitimo.
Klientui neinformavus Paslaugų teikėjo apie savo duomenų, nurodytų Specialiosiose sąlygose, pasikeitimą, yra laikoma,
kad Kliento duomenys, nurodyti Specialiosiose sąlygose, yra teisingi ir visa korespondencija siunčiama Specialiosiose
sąlygose nurodytais Kliento kontaktais, yra laikoma tinkamai įteikta praėjus 3 (trims) darbo dienoms nuo jos
išsiuntimo dienos.
Klientas turi teisę už papildomą mokestį naudotis kitomis Paslaugų teikėjo teikiamomis paslaugomis.
Klientas įsipareigoja Sporto klubo soliariumu naudotis griežtai laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų
reikalavimų ir laikytis Soliariumo taisyklių.
3.1.2.
3.1.3.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.
4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

ATSISKAITYMO UŽ PASLAUGAS TVARKA
Už teikiamas Paslaugas Klientas atsiskaito sumokėdamas visą Paslaugų mokestį, nurodytą Specialiosiose sąlygose,
nebent Sutartyje numatyti kiti atsiskaitymo terminai, mokėjimo nurodymu į Paslaugų teikėjo banko sąskaitą, kuri
nurodoma Klientui atliekant mokėjimą interneto svetainėje www.vs-express.lt, išskyrus, kai Specialiosiose sąlygose
numatyta, kad už Paslaugas atsiskaitoma E.Sąskaitos būdu.
Klientui atsiskaitant už Paslaugas E.Sąskaitos būdu, pirmoji Paslaugų mokesčio įmoka už einamąjį kalendorinį mėnesį
sumokama mokėjimo nurodymu į Paslaugų teikėjo banko sąskaitą, kuri nurodoma Klientui atliekant mokėjimą
interneto svetainėje www.vs-express.lt. Už sekančius Narystės mėnesius Klientui iki kiekvieno mėnesio 5 (penktos)
kalendorinės dienos atsiunčiama E.Sąskaita už einamojo mėnesio Kliento pasirinktą Narystę. Klientas įsipareigoja
apmokėti E.Sąskaitą, prisijungęs prie savo interneto banko ir apmokėdamas E.Sąskaitą iš Kliento banko sąskaitos,
nurodytos Specialiosiose sąlygose, iki einamojo mėnesio 15 (penkioliktos) kalendorinės dienos. Klientui pasirinkus
automatinį E.Sąskaitos apmokėjimą, Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad Kliento banko sąskaitoje, nurodytoje
Specialiosiose sąlygose, visą Narystės galiojimo terminą būtų pakankamai lėšų atsiskaitymui už Paslaugas.
Visi Kliento mokėjimai Paslaugų teikėjui pagal šią Sutartį privalo būti atliekami iš Kliento banko sąskaitos, nurodytos
Specialiosiose sąlygose, ir atliekami į Paslaugų teikėjo banko sąskaitą, kuri nurodoma Klientui atliekant mokėjimą
interneto svetainėje www.vs-express.lt arba nurodoma E.Sąskaitoje, jeigu Klientas atsiskaito už Paslaugas E.Sąskaitos
būdu.
Bet koks pagal šią Sutartį Kliento atliktas mokėjimas bus laikomas tinkamai atliktu nuo to momento, kai atitinkama
suma iš Kliento banko sąskaitos, nurodytos Specialiosiose sąlygose, bus įskaityta Paslaugų teikėjo banko sąskaitoje,
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.
5.
5.1.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

6.
6.1.
6.2.
6.3.

6.4.
6.5.

kuri nurodoma Klientui atliekant mokėjimą interneto svetainėje www.vs-express.lt arba nurodoma E.Sąskaitoje, jeigu
Klientas atsiskaito už Paslaugas E.Sąskaitos būdu. Klientui atlikus mokėjimą pagal Sutartį ne iš savo banko sąskaitos,
nurodytos Specialiosiose sąlygose, toks mokėjimas nebus priimamas ir užskaitomas kaip tinkamas mokėjimas pagal šią
Sutartį. Klientas turi teisę atlikti mokėjimą iš kitos, nei Specialiosiose sąlygose nurodytos banko sąskaitos, iš anksto
informavęs apie tai Paslaugų teikėją ir nurodęs banko sąskaitą, iš kurios bus atliekamas mokėjimas, o toks mokėjimas
Paslaugų teikėjo bus užskaitomas per 3 (tris) darbo dienas nuo mokėjimo gavimo dienos.
Likus 3 (trims) dienoms iki E.Sąskaitos apmokėjimo termino paskutinės dienos Klientas raštu įspėjamas apie
neapmokėtą E.Sąskaitą ir, kad neapmokėjus E.Sąskaitos iki einamojo mėnesio 15 (penkioliktos) kalendorinės dienos,
Klientui bus sustabdytas (apribotas) Paslaugų teikimas. Jeigu Klientas neapmoka E.Sąskaitos arba jeigu Klientas
pasirinko automatinį E.Sąskaitos apmokėjimą, iš Kliento banko sąskaitos, nurodytos Specialiosiose sąlygose, ne dėl
Paslaugų teikėjo kaltės neįmanoma nuskaityti Paslaugų mokesčio iki einamojo mėnesio 15 (penkioliktos) kalendorinės
dienos, Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai neteismine tvarka be išankstinio įspėjimo sustabdyti (apriboti)
Klientui Paslaugų teikimą ir neįleisti Kliento į Sporto klubą nuo Kliento pirmos vėlavimo atsiskaityti dienos iki Kliento
visiško atsiskaitymo už Paslaugas, neatlyginant jokių Kliento dėl to patirtų nuostolių. Paslaugų teikimo sustabdymas
(apribojimas) Klientui šiame Sutarties punkte nustatyta tvarka nesustabdo Narystės galiojimo termino ir už šį
laikotarpį Klientas privalo sumokėti Paslaugų teikėjui Paslaugų mokestį.
Klientui neapmokėjus E.Sąskaitos Sutartyje nustatytu terminu, einamojo mėnesio 23 (dvidešimt trečią) dieną Klientas
raštu įspėjamas apie susidariusį įsiskolinimą ir, kad neapmokėjus įsiskolinimo už Paslaugas iki einamojo mėnesio
paskutinės kalendorinės dienos Sutartis bus nutraukta. Jeigu Klientas neapmoka įsiskolinimo už Paslaugas iki einamojo
mėnesio paskutinės kalendorinės dienos, Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai neteismine tvarka be išankstinio
įspėjimo nutraukti Sutartį, neatlyginant jokių Kliento dėl to patirtų nuostolių.
Jei iš Kliento gautų įmokų nepakanka visam įsiskolinimui už Paslaugas padengti, gautos įmokos paskirstomos taip:
pirmiausia padengiamos Paslaugų teikėjo patirtos išlaidos dėl Kliento skolos Paslaugų teikėjui administravimo ir
išieškojimo iš Kliento, toliau padengiamos netesybos, paskiausiai padengiama skola už Paslaugas (pradedant įmoka,
kurios apmokėjimo terminas suėjęs anksčiausiai).
Klientui nebus taikomos šioje Sutarties dalyje nurodytos mokėjimo neatlikimo pasekmės, jeigu Klientas pateiks
įrodymus Paslaugų teikėjui, kad mokėjimas buvo atliktas tinkamai ir laiku pagal Sutarties sąlygas.
ATSAKOMYBĖ
Jei Klientas laiku neatsiskaito su Paslaugų teikėju, Paslaugų teikėjas turi teisę reikalauti iš Kliento 0,05 proc. delspinigių
nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną iki visiško atsiskaitymo dienos. Jeigu
Klientas vėluoja laiku atsiskaityti su Paslaugų teikėju ilgiau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, Paslaugų teikėjas
turi teisę reikalauti iš Kliento 0,1 proc. delspinigių nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą
kalendorinę dieną, skaičiuojant nuo pirmosios vėlavimo atsiskaityti dienos iki visiško atsiskaitymo dienos.
Kiekviena Šalis privalo atlyginti savo kaltais veiksmais padarytus kitai Šaliai pagrįstus nuostolius. Šalys susitaria, kad
nuostolių, žalos bei išlaidų atlyginimas neatleidžia įsipareigojimų nevykdančios Šalies nuo tolesnio šia Sutartimi
prisiimtų jos įsipareigojimų vykdymo.
Paslaugų teikėjas neatsako už Paslaugų neteikimą ar netinkamą teikimą ir/ar Klientui tuo padarytą žalą, jei tai įvyko
dėl Kliento kaltės, taip pat už trečiųjų asmenų teikiamas paslaugas ar kitus veiksmus, išskyrus atvejus, kai tretieji
asmenys yra pasitelkti Paslaugų teikėjo Paslaugoms Klientui teikti.
Jei dėl Kliento kaltės ar aplinkybių, priklausančių nuo Kliento, buvo sustabdytas (apribotas) Paslaugų teikimas, Klientas
neatleidžiamas nuo įsipareigojimo mokėti už Paslaugas.
Paslaugų teikėjas neatsako Klientui už žalą, atsiradusią dėl Kliento netinkamo įsipareigojimų vykdymo pagal šią Sutartį
ir/ar Taisykles ir/ar Soliariumo taisykles, taip pat už žalą, atsiradusią dėl aplinkybių, kurių Paslaugų teikėjas negalėjo
įtakoti ar kontroliuoti, taip pat už Klientų patirtas traumas ar kitus sveikatos sutrikimus, sužalojimus, kuriuos Klientas
patyrė lankydamasis Sporto klube, išskyrus atvejus, kai žala atsirado dėl Paslaugų teikėjo kaltės.
SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
Sutartis sudaroma nuotoliniu būdu interneto svetainėje www.vs-express.lt, Klientui užpildžius Sutarties sudarymui
reikalingus duomenis, nurodytus užsakymo lange interneto svetainėje www.vs-express.lt, atlikus privalomus
pasirinkimus ir patvirtinus susipažinimą ir sutikimą su Sutarties, Taisyklių ir Informacinio pranešimo sąlygomis.
Sutartis įsigalioja nuo atsiskaitymo už Paslaugas Klientui sumokėjus visą Paslaugų mokestį, arba jeigu Klientas
atsiskaito E.Sąskaitos būdu, sumokėjus pirmą Paslaugų mokesčio įmoką Sutartyje nustatyta tvarka, ir galioja iki
Narystės galiojimo termino pabaigos iki tos pačios valandos kai įsigaliojo Sutartis, priklausomai nuo Narystės tipo.
Klientas turi teisę per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo, nenurodydamas priežasties,
atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos Sutarties Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnyje nustatyta
tvarka, pateikdamas Paslaugų teikėjui pranešimą el. paštu info@vs-express.lt apie Sutarties atsisakymą, kurio
pavyzdinė forma pridedama kaip priedas Nr. 2 prie šios Sutarties. Sutarties atsisakymo atveju Klientas turės sumokėti
Paslaugų teikėjui Paslaugų mokestį už Klientui iki Sutarties atsisakymo suteiktas Paslaugas, sumokėdamas Sutartyje
nustatytą Paslaugų mokesčio dalį, apskaičiuojamą proporcingai už laikotarpį iki Sutarties atsisakymo.
Klientas visais atvejais turi teisę vienašališkai neteismine tvarka nutraukti Sutartį dėl bet kokių priežasčių, apie tai
įspėjęs Paslaugų teikėją raštu Specialiosiose sąlygose nurodytu terminu.
Klientas turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai neteismine tvarka nuo pranešime Paslaugų teikėjui nurodytos datos,
kuri negali būti ankstesnė, nei pranešimo išsiuntimo diena, neatlyginant Paslaugų teikėjui jokių dėl Sutarties
nutraukimo patirtų nuostolių, bet kuriuo iš šių atvejų:
6.5.1.
Jeigu Klientas nesutinka su Paslaugų mokesčio ir/ar kitų Sutarties, ir/ar Taisyklių, ir/ar Soliariumo taisyklių
sąlygų pakeitimu ir praneša Paslaugų teikėjui apie nesutikimą Sutarties 3.2.1 p. nustatyta tvarka.
6.5.2.
Jeigu Paslaugų teikėjas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartį.
6.5.3.
Jeigu Paslaugų teikėjas ne dėl Kliento kaltės neteikia Klientui Paslaugų ilgiau kaip 15 (penkiolika)
kalendorinių dienų iš eilės. Tokiu atveju Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip Sutarties galiojimo paskutinę dieną
grąžina Klientui jo Paslaugų teikėjui sumokėtą Paslaugų mokestį (jo dalį) už laikotarpį, kurį Paslaugos Klientui
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6.6.

6.7.
6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

nebuvo teikiamos.
Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai neteismine tvarka be jokio įspėjimo nutraukti Sutartį nuo pranešime Klientui
nurodytos datos, kuri negali būti ankstesnė, nei pranešimo išsiuntimo diena, bet kuriuo iš šių atvejų:
6.6.1.
Jeigu Klientas perduoda skaitmeninę Kliento kortelę naudoti kitiems asmenims ar kitaip sudaro sąlygas
kitiems asmenims naudotis Paslaugų teikėjo pagal Sutartį teikiamomis Paslaugomis.
6.6.2.
Jeigu Klientas ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nepateikia Paslaugų teikėjui Sutartyje nurodytų
dokumentų, tam, kad Nepilnametis klientas galėtų naudotis Paslaugomis.
6.6.3.
Jeigu Klientas pažeidžia esmines Taisyklių sąlygas, nurodytas Taisyklių 8.3 punkte.
Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai neteismine tvarka, įspėjęs Klientą prieš 3 (tris) dienas, nutraukti Sutartį nuo
pranešime Klientui nurodytos datos, tuo atveju jeigu Klientas nepašalina Sutarties ir/ar Taisyklių, ir/ar Soliariumo
taisyklių sąlygų pažeidimo per Paslaugų teikėjo nurodytą protingą terminą.
Šalys susitaria, kad visais atvejais nutraukus Sutartį Klientas ne vėliau kaip Sutarties galiojimo paskutinę dieną privalo
atsiskaityti su Paslaugų teikėju už jam iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas, sumokėdamas Sutartyje nustatytą
Paslaugų mokestį (jo dalį) už laikotarpį, kurį Klientui buvo teikiamos Paslaugos iki Sutarties nutraukimo. Šalys susitaria,
kad nutraukus Sutartį Kliento iniciatyva nesant Paslaugų teikėjo kaltės ar nutraukus Sutartį Bendrųjų sąlygų 6.6 ar 6.7
punktuose nustatytais atvejais, ar nutraukus Sutartį kitais atvejais dėl Kliento kaltės ar dėl priežasčių, priklausančių
nuo Kliento, nepasibaigus Narystės galiojimo terminui, išskyrus Bendrųjų sąlygų 6.5 punkte nustatytus Sutarties
nutraukimo atvejus, Klientas taip pat privalo atlyginti Paslaugų teikėjo nuostolius, kuriais Šalių susitarimu yra laikomi
šie Paslaugų teikėjo nuostoliai:
6.8.1.
Visos Klientui Sutarties galiojimo laikotarpiu suteiktos nuolaidos (Sutartyje nurodytų Narysčių nuolaidos
papildomai yra nurodytos Specialiosiose sąlygose) ir kurios apskaičiuojamos tokiu būdu:
(i) esant Metinei narystei Klientas įsipareigoja sumokėti skirtumą tarp viso Paslaugų mokesčio už Narystės
galiojimo terminą pagal Mėnesio narystės Paslaugų mokestį, buvusį Sutarties sudarymo metu, kuris
nurodytas Specialiųjų sąlygų 5.1.1 p. (apskaičiuojama: Narystės galiojimo termino mėnesių skaičius x Mėnesio
narystės Paslaugų mokestis), ir Kliento jau sumokėto Paslaugų mokesčio už Metinę narystę;
(ii) esant Metinei narystei E.Sąskaitos būdu su neterminuoto galiojimo pratęsimu ir nutraukus Sutartį
neprasidėjus neterminuotam šios Narystės galiojimui, Klientas įsipareigoja sumokėti skirtumą tarp viso
Paslaugų mokesčio už Narystės galiojimo terminą, skaičiuojant kiekvieno mėnesio kainą pagal Metinės
narystės E.Sąskaitos būdu Paslaugų mokestį už 1 (vieną) mėnesį be nuolaidos, buvusį Sutarties sudarymo
metu, kuris nurodytas Specialiųjų sąlygų 5.1.3 p., ir Kliento jau sumokėto Paslaugų mokesčio už šią Narystę;
(iii) esant Dviejų mėnesių narystei E.Sąskaitos būdu su neterminuoto galiojimo pratęsimu ir nutraukus Sutartį
neprasidėjus neterminuotam šios Narystės galiojimui, Klientas įsipareigoja sumokėti skirtumą tarp viso
Paslaugų mokesčio už Narystės galiojimo terminą, skaičiuojant kiekvieno mėnesio kainą pagal Dviejų mėnesių
narystės E.Sąskaitos būdu Paslaugų mokestį už 1 (vieną) mėnesį be nuolaidos, buvusį Sutarties sudarymo
metu, kuris nurodytas Specialiųjų sąlygų 5.1.4 p., ir Kliento jau sumokėto Paslaugų mokesčio už šią Narystę;
(iv) esant kitoms Narystėms, nenurodytoms Specialiosiose sąlygose, bet kurios turi minimalų naudojimosi
Paslaugomis terminą, bei kurios yra skelbiamos Paslaugų teikėjo interneto svetainėje www.vs-express.lt, ir
nutraukus Sutartį nepasibaigus minimaliam naudojimosi Paslaugomis terminui, Klientas įsipareigoja
sumokėti skirtumą tarp viso Paslaugų mokesčio už visą laikotarpį, skaičiuojant kiekvieno mėnesio kainą pagal
Mėnesio narystės Paslaugų mokestį, buvusį Sutarties sudarymo metu, ir Kliento jau sumokėto Paslaugų
mokesčio už šią Narystę, išskyrus atvejus, kai interneto svetainėje www.vs-express.lt nurodytos kitos sąlygos.
6.8.2.
Kiti Paslaugų teikėjo dėl Sutarties nutraukimo patirti nuostoliai.
Jeigu Klientas pažeidžia Sutarties ir/ar Taisyklių, ir/ar Soliariumo taisyklių sąlygas ir, Klientą apie tai įspėjus, Klientas
nepašalina nurodyto pažeidimo, Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai neteismine tvarka laikinai sustabdyti
(apriboti) Klientui Paslaugų teikimą (arba jų dalį), Klientą apie tai informavus raštu, nuo pranešime Klientui nurodytos
datos iki tol, kol Klientas pašalina nurodytą pažeidimą, neišskaičiuojant Paslaugų mokesčio už šį laikotarpį, t. y. Klientui
turint pareigą sumokėti Paslaugų mokestį už šį laikotarpį, ir/ar negrąžinant Klientui jo sumokėto Paslaugų mokesčio
už šį laikotarpį, bei neatlyginant jokių Kliento dėl to patirtų nuostolių. Laikinas Paslaugų teikimo sustabdymas
(apribojimas) nesustabdo Narystės galiojimo termino.
Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai neteismine tvarka be išankstinio įspėjimo laikinai sustabdyti (apriboti)
Paslaugų teikimą (arba jų dalį) Paslaugų teikėjo nurodytam laikotarpiui, ilgesniam nei 24 (dvidešimt keturios
valandos), tačiau ne ilgiau, nei iki aplinkybių, dėl kurių buvo sustabdytas Paslaugų teikimas, visiško pasibaigimo ar jų
pašalinimo, informuodamas Klientą interneto svetainėje www.vs-express.lt, o per 1 (vieną) kalendorinę dieną nuo
šiame punkte nurodytų aplinkybių, dėl kurių sustabdomas Paslaugų teikimas, paaiškėjimo informuojant Klientą
papildomai raštu, Klientui neturint pareigos sumokėti Paslaugų mokesčio už šį laikotarpį ir/ar grąžinant Klientui jo
sumokėtą Paslaugų mokestį už šį laikotarpį, tačiau neatlyginant jokių Kliento dėl to patirtų nuostolių, jeigu dėl
aplinkybių, nepriklausančių nuo Paslaugų teikėjo, Paslaugų teikėjas negali suteikti Paslaugų (pavyzdžiui, avarijų
padarinių šalinimas, pasikeitusių sanitarinės higienos ar kitų Sporto klubui taikomų reikalavimų įgyvendinimas,
ekstremalios situacijos paskelbimas, karantino paskelbimas, kiti institucijų sprendimai, force majeure aplinkybės ir
pan.). Laikinas Paslaugų teikimo sustabdymas (apribojimas) nesustabdo Narystės galiojimo termino.
Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai neteismine tvarka, įspėjęs Klientą prieš 3 (tris) kalendorines dienas, iki 5
(penkių) dienų apriboti Paslaugų teikimą (arba jų dalį) dėl atliekamų profilaktikos darbų Sporto klube ar kitų
objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, remontas, gedimų šalinimas ir pan.), apie tai informuodamas Klientą raštu ir
interneto svetainėje www.vs-express.lt, Klientui neturint pareigos sumokėti Paslaugų mokesčio už šį laikotarpį ir/ar
grąžinant Klientui jo sumokėtą Paslaugų mokestį už šį laikotarpį, tačiau neatlyginant jokių Kliento dėl to patirtų
nuostolių. Laikinas Paslaugų teikimo sustabdymas (apribojimas) nesustabdo Narystės galiojimo termino.
Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai neteismine tvarka be išankstinio įspėjimo iki 24 (dvidešimt keturių) valandų
apriboti Paslaugų teikimą (arba jų dalį) esant svarbioms priežastims (pavyzdžiui, avarijų ar gedimų padarinių šalinimas
ar grėsmių Klientams ar Sporto klubui šalinimas ir pan.), apie tai informuodamas Klientą interneto svetainėje www.vsexpress.lt ir informuodamas Klientą raštu, Klientui neatlygintinai pratęsiant Narystės galiojimo terminą 1 (viena)
diena. Tokiu atveju Klientui neišskaičiuojamas Paslaugų mokestis už šį laikotarpį, t. y Klientas turi pareigą sumokėti
Paslaugų mokestį už šį laikotarpį, ir/ar Klientui negrąžinamas jo sumokėtas Paslaugų mokestis už šį laikotarpį, bei taip
pat tokiu atveju neatlyginami jokie Kliento dėl to patirti nuostoliai. Jeigu Klientas nepageidauja, kad Narystės galiojimo
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terminas būtų pratęstas 1 (viena) diena, Klientas privalo pranešti Paslaugų teikėjui apie nesutikimą su Narystės
galiojimo termino pratęsimu ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas po Paslaugų sustabdymo
(apribojimo). Klientui nepranešus Paslaugų teikėjui apie nesutikimą su Narystės galiojimo termino pratęsimu per
šiame Sutarties punkte nustatytą terminą, laikoma, kad Klientas su Narystės galiojimo termino pratęsimu sutiko.
Klientui per šiame Sutarties punkte nustatytą terminą pranešus apie nesutikimą su Narystės galiojimo termino
pratęsimu, Narystė nepratęsiama, ir Klientas neturi pareigos sumokėti Paslaugų mokesčio už Paslaugų sustabdymo
laikotarpį ir/ar Klientui grąžinamas jo sumokėtas Paslaugų mokestis už šį laikotarpį, bei taip pat tokiu atveju
neatlyginami jokie Kliento dėl to patirti nuostoliai.
7.

KITOS NUOSTATOS

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.
7.6.

7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.

7.12.
7.13.

Klientas gali išreikšti sutikimą jo kontaktinių duomenų (el. pašto adreso ir/ar telefono numerio) naudojimui tiesioginės
rinkodaros tikslu, prisijungdamas prie savo nario paskyros Savitarnos terminale arba interneto svetainėje www.vsexpress.lt ir pažymėdamas savo pasirinkimą esančiose sutikimo formose. Taip pat Klientas gali išreikšti sutikimą savo el.
pašto adreso duomenų naudojimui tiesioginės rinkodaros tikslu, užpildydamas interneto svetainėje www.vs-express.lt
esančią naujienlaiškių prenumeratos formą. Klientas bet kuriuo metu gali atšaukti sutikimus jo asmens duomenų
naudojimui tiesioginės rinkodaros tikslu.
Paslaugų teikėjas gali tvarkyti Kliento asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, gavęs atskirą Kliento sutikimą
tokiam jo asmens duomenų naudojimui. Klientas gali susipažinti su informacija, kaip bus tvarkomi jo asmens duomenys,
jei jis duotų sutikimą jo asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais, Paslaugų teikėjo privatumo politikoje
adresu https://vs-express.lt/privatumo-politika/. Klientui davus sutikimą, Klientas turės teisę tokį sutikimą atšaukti bet
kuriuo metu, o taip pat naudotis kitomis teisėmis asmens duomenų apsaugos srityje, vadovaujantis BDAR.
Kliento asmens duomenys yra tvarkomi Lietuvos Respublikoje galiojančių teisė s aktų nustatyta tvarka. Klientas prieš
sudarydamas Sutartį privalo susipaž inti su Informaciniu pranešimu, kuriame detaliai aprašyti asmens duomenų rinkimo,
naudojimo bei saugojimo tikslai, asmens duomenų apsaugos srityje bei kiti svarbiausi asmens duomenų rinkimo,
naudojimo ir saugojimo aspektai.
Klientas turi teisę perleisti visas savo teises ir pareigas pagal š ią Sutartį Kliento pasirinktam asmeniui, įspėjęs Paslaugų
teikėją apie teisių ir pareigų perleidimą iš anksto raštu iki perleidimo, jeigu tokia Kliento teisė numatyta Specialiosiose
sąlygose. Klientas jokiais atvejais neturi teisės perleisti dalies teisių ar pareigų pagal šią Sutartį kitam asmeniui.
Paslaugų teikėjas turi teisę be atskiro išankstinio Kliento sutikimo, informavus Klientą raštu, perleisti savo teises bei
pareigas, kylančias iš Sutarties, bet kuriam su Paslaugų teikėju susijusiam ar nesusijusiam asmeniui, jeigu teisių ir pareigų
perleidimo metu nesumažinamos Sutartimi Klientui suteikiamos garantijos.
Visi Šalių pranešimai ar kita informacija turi būti pateikiami raštu ir yra laikomi tinkamai įteiktais tuo atveju, jei buvo
išsiųsti registruotu ar kurjerių paštu, arba įteikti pasirašytinai Specialiosiose sąlygose nurodytu Šalies adresu, arba
išsiųsti Specialiosiose sąlygose nurodytu Šalies elektroniniu paštu, išskyrus Sutartyje atskirai aptartus atvejus. Paslaugų
teikėjo pranešimai ar kita informacija Klientui raštu taip pat gali būti pateikti ir yra laikomi tinkamai įteiktais Klientui, jei
buvo išsiųsti Klientui trumpąja SMS žinute Kliento Specialiosiose sąlygose nurodytu telefono numeriu.
Sutarties sąlygos gali būti keičiamos ir/ar Sutartis gali būti papildoma tik rašytiniu abiejų Šalių susitarimu arba šioje
Sutartyje nustatyta tvarka.
Ši Sutartis yra sudaryta lietuvių kalba.
Ši Sutartis turi neatskiriamą Sutarties dalį – Sutarties priedą Nr. 1 (Informacinį pranešimą).
Ši Sutartis sudaryta ir aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.
Bet kokius ginčus, kylančius iš Sutarties, Šalys sieks spręsti taikiai, tačiau jei ginčo nepavyktų išspręsti, Klientas turi teisę
Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į tokius ginčus nagrinėjančią instituciją ir/ar
teismą. Vartojimo ginč ų neteisminio sprendimo subjektas, kuris yra kompetentingas spręsti vartojimo ginč us, kylanč ius
iš Sutarties, yra Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, juridinio asmens kodas 188770044, buveinės adresas:
Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, el. paš tas: tarnyba@vvtat.lt; interneto svetainė : http://www.vvtat.lt,
arba Elektroninio ginčų sprendimo platformoje, adresu http://ec.europa.eu/odr/.
Sudarydamas š ią Sutartį, Klientas pareiš kia, kad prieš sudarydamas š ią Sutartį perskaitė ir susipaž ino su Sutartimi, jos
priedais, Informaciniu pranešimu, Taisyklė mis, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.
Ši Sutartis Šalių suprasta dėl turinio, pasekmių ir, kaip atitinkanti jų valią bei tikruosius ketinimus, priimta bei sudaryta:

Paslaugų teikėjas:
UAB „VS FITNESS“

Klientas:
(Vardas, pavardė )
Nepilnamečio kliento įstatyminis atstovas:
(Vardas, pavardė )
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SUTARTIES PRIEDAS NR. 1
INFORMACINIS PRANEŠIMAS
APIE TAI, KAIP MES RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME INFORMACIJĄ
APIE SAVO KLIENTUS
UAB „VS FITNESS“ rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos
reglamento (BDAR) bei kitų įstatymų, saugančių informaciją apie Jus. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite
šį pranešimą.
1.

Kaip turėčiau skaityti šį pranešimą?

Šiame pranešime bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją
apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mūsų duomenų apsaugos
pareigūnas yra pasirengęs Jums padėti, kaip aprašyta šio pranešimo 10 dalyje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia
žodžio „mes“ forma šiame pranešime reiškia mūsų bendrovę, kaip nurodyta pranešimo 2 skyriuje.
2.

Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

Mes esame: UAB „VS FITNESS“;
Mūsų juridinio asmens kodas yra: 302484535;
Mūsų adresas: Tilžės g. 60, Klaipėda;
El. pašto adresas: info@vs-express.lt.
3.

Kodėl renkate informaciją apie mane?

Mes Jūsų duomenis renkame, naudojame ir saugome dėl šių priežasčių:
•
kad galėtumėme su Jumis sudaryti pasaugų sutartį ir ją tinkamai vykdyti bei registracijai sporto klube ir Jūsų
paskyros valdymui – mes teikiame sporto klubo paslaugas ir pagal paslaugų sutartis sudarome galimybę savo
klientams naudotis mūsų sporto klubų VS-Fitness bei VS-Express paslaugomis;
•
Jūsų įsigyto abonemento sustabdymui – šiuo tikslu, jei sutinkate pateikti mums informaciją apie savo sveikatą,
mes Jūsų ligos laikotarpiu galime sustabdyti Jūsų abonementą;
•
patekimo į sporto klubą kontrolei – Jums davus sutikimą Jūsų piršto antspaudo duomenų naudojimui, Jums
lankantis sporto klubuose mes Jus identifikuosime pagal Jūsų piršto antspaudo modelį. Jums nedavus
sutikimo identifikacija bus galima su Jums išduota specialia kortele. Atkreipiame dėmesį, kad naudojantis
specialia kortele, Jus papildomai identifikuojame pagal Jūsų nuotrauką;
•
spintelių sporto klube atidarymui – spinteles mūsų sporto klubuose galite atidaryti Jūsų pasirinkta
identifikavimo priemone (žr. punktą esantį aukščiau);
•
soliariumų įjungimui – soliariumą galite įjungti, jei Jūsų pasirinktas paslaugų planas tai leidžia, su Jūsų
pasirinkta identifikavimo priemone;
•
informacinių pranešimų siuntimui – Jūsų asmens duomenis galime naudoti informacijos, kuri aktuali sporto
klubo lankymui, siuntimui (pvz.: kad tam tikru laikotarpiu sporto klube nebus vandens ar pan.);
•
abonemento suspendavimui – Jums neatsiskaičius už suteiktas paslaugas, mes galime suspenduoti Jūsų
abonementą iki tol, kol bus gautas apmokėjimas, pagal jūsų turimą abonemento planą;
•
tiesioginei rinkodarai – Jums davus sutikimą tiesioginei rinkodarai, mes galime Jums siųsti reklaminius el.
pašto laiškus ar reklamines trumpąsias SMS žinutes;
•
Jūsų asmens duomenys reikalingi, kad galėtumėme įvykdyti mums taikomas teisines prievoles buhalterinės
apskaitos, mokesčių bei dokumentų archyvavimo srityse;
•
mes siekiame apsaugoti savo turtą, o taip pat, incidento atveju, užtikrinti, kad būtų išsaugoti su incidentu
susiję įrodymai – šiuo tikslu savo sporto klubuose esame įrengę vaizdo stebėjimo kameras, o taip pat, vedame
įėjimo, išėjimo, spintelių naudojimo, soliariumų naudojimo žurnalinius įrašus (angl. logs);
•
savo teisėtų interesų gynybai – jei tai būtų reikalinga, Jūsų asmens duomenis galime panaudoti gindami savo
teisėtus interesus, teismuose, ikiteisminėse ginčų sprendimo institucijose bei kitose kompetentingose
institucijose, perduoti Jūsų informaciją neteisminio skolų išieškojimo įmonėms, o taip pat, žalos mūsų turtui
sukėlimo atveju, galime Jūsų duomenis perduoti draudimo bendrovėms.
4.

Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

Siekdami sudaryti su mumis paslaugų teikimo sutartį, Jūs privalote pateikti šią informaciją apie save:
•
identifikacinius duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą);
•
kontaktinius duomenis (telefono numerį, el. pašto adresą);
•
nuotrauką (tik jei naudojatės specialia kortele, kaip identifikavimo priemone).
Šios informacijos pateikimas yra reikalingas, kad mes galėtumėme su Jumis sudaryti paslaugų sutartį ir tinkamai ją
vykdyti.
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5.

Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes Jūsų informacija yra reikalinga:
•
paslaugų sutarčiai su Jumis sudaryti ir vykdyti, įskaitant Jūsų registraciją ir paskyros administravimą (BDAR
6 str. 1 d. b p.);
•
Jūsų sveikatos duomenų tvarkymui abonemento sustabdymo ligos laikotarpiu, mes remiamės Jūsų sutikimu
(BDAR 9 str. 2 d. a p.);
•
Jūsų identifikavimas patekimo į sporto klubą kontrolės tikslu yra būtinas sporto klubo paslaugų teikimui bei
sudarytos paslaugų sutarties vykdymui (BDAR 6 str. 1 d. b p.);
•
spintelių atidarymas sporto klubuose yra vykdomas pagal su Jumis sudarytą paslaugų sutartį (BDAR 6 str. 1
d. b p.);
•
soliariumų įjungimas yra vykdomas pagal su Jumis sudarytą paslaugų sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b p.);
•
informacinių pranešimų siuntimui, kurie yra aktualūs sporto klubo veiklai, siuntimui mes remiamės su Jumis
sudarytos paslaugų sutarties vykdymu (BDAR 6 str. 1 d. b p.);
•
abonemento suspendavimas Jums neapmokėjus suteikiamų paslaugų būtų vykdomas pagal su Jumis sudarytą
paslaugų sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b p.);
•
tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimui mes remiamės Jūsų sutikimu (BDAR 6 str. 1 d. a p.);
•
mums taikomų teisinių prievolių buhalterinės apskaitos, mokesčių bei dokumentų archyvavimo srityse
(BDAR 6 str. 1 d. c p.);
•
mes turime teisėtą interesą užtikrinti mūsų sporto klubo bei jame esančio mūsų inventoriaus saugumą bei
įrodymų apie įvykusį incidentą išsaugojimą, todėl savo sporto klubuose vykdome vaizdo stebėjimą bei
vedame į sporto klubus įeinančių ir išeinančių asmenų žurnalinius įrašus (BDAR 6 str. 1 d. f p.);
•
turime teisėtą interesą ginti savo teises teismuose, ikiteisminėse ginčų sprendimų institucijose ir panašiose
įstaigose, o taip pat, perduoti draudimo bendrovėms informaciją apie Jus kai padarote žalos mums (mūsų
turtui), kurį mes esame apdraudę (BDAR 6 str. 1 d. f p.).
6.

Ar renkate jautrią informaciją apie mane?

Taip, mes renkame jautrią informaciją apie Jus. Jums davus sutikimą (BDAR 9 str. 2 d. a p.) galime tvarkyti Jūsų piršto
antspaudo modelį, kuriuo būtumėte identifikuojamas praėjimo kontrolės, spintelių atidarymo ir soliariumo įjungimo
tikslais.
Taip pat, Jūsų sutikimu (BDAR 9 str. 2 d. a p.), galime tvarkyti Jūsų sveikatos duomenis. Šiuo atveju, jei atsiunčiate mums
informaciją apie savo sveikatą, prašydami sustabdyti Jūsų abonementą, mes laikome, kad davėte sutikimą Jūsų
sveikatos duomenų tvarkymui. Atkreipiame dėmesį, kad visi Jūsų sveikatos duomenys yra ištrinami po to, kai sistemoje
pažymime abonemento sustabdymo datą.
7.

Ar kam nors perduodate informaciją apie mane?

Informacija apie Jus gali būti perduodama:
•
valstybės ir vietos savivaldos institucijoms (pvz.: Valstybinei mokesčių inspekcijai ir pan.), tais atvejais ir ta
apimtimi, kaip tai numatyta teisės aktuose;
•
mūsų paslaugų teikėjams – skolų išieškojimo, IT sistemų, IT paslaugų, komunikacinių (el. pašto), duomenų
saugyklų paslaugas teikiančioms įmonėms, prisiimančioms teisės aktų asmens duomenų apsaugos srityje
numatytus įsipareigojimus dėl konfidencialumo ir saugumo;
•
draudimo bendrovėms, kiek tai reikalinga draudiminių įvykių tyrimui;
•
teisines paslaugas teikiančioms bendrovėms, advokatų kontoroms, kiek tai reikalinga teisinei pagalbai gauti
ar teisėtų interesų gynybai;
•
teismams, ikiteisminių ginčų nagrinėjimo institucijoms bei kitoms kompetentingoms institucijoms, kiek tai
reikalinga mūsų teisėtų interesų gynybai;
•
antstoliams, kiek tai reikalinga teismų, ikiteisminių ginčų nagrinėjimo institucijų sprendimų vykdymui.
8.

Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Mes Jūsų informaciją saugome pagal žemiau nurodytus duomenų saugojimo laikotarpius:
•
informaciją susijusią su Jumis sudarytos paslaugų sutarties vykdymu saugome 10 metų po sutarties pabaigos
(pvz.: paslaugų sutartis, susirašinėjimas sutarties vykdymo kontekste, mokėjimai atlikti pagal paslaugų
sutartį, išsiųsti informaciniai pranešimai, nuotrauka ir pan.);
•
informaciją reikalingą teisinių prievolių vykdymui mokesčių ir buhalterinės apskaitos srityse saugome 10
metų (pvz.: PVM sąskaitas faktūras);
•
jei duosite sutikimą Jūsų piršto antspaudo duomenų naudojimui, piršto antspaudo modelį saugosime 24
valandas po paslaugų sutarties pabaigos arba iki sutikimo jo naudojimui atšaukimo;
•
Jūsų sveikatos duomenys (atsiųsta gydytojo pažyma) yra ištrinama po to, kai sistemoje pažymime laikotarpį,
kuriam sustabdyti abonementą (laikotarpis sutampa su gydytojo pažymoje nurodytu laikotarpiu, kuriuo
negalite sportuoti);
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•
•
•
•
•
•
9.

tiesioginės rinkodaros tikslu Jūsų duomenis saugosime 3 metus arba iki sutikimo atšaukimo (atkreipiame
dėmesį, kad baigiantis šiam terminui galime paprašyti Jūsų pratęsti sutikimą);
teismams ar kitoms ginčus nagrinėjančioms ar teisėsaugos institucijoms teikiami dokumentai saugomi 1
metus po galutinio sprendimo priėmimo;
informacija susijusi su draudiminių įvykiu tyrimu saugoma 1 metus, po draudimo bendrovės priimto
sprendimo;
teismų vykdomieji raštai, antstolių patvarkymai saugomi 10 metų po mokėjimų pabaigos;
į sporto klubus įeinančių ir išeinančių asmenų, spintelių bei soliariumo naudojimo žurnaliniai įrašai saugomi
6 mėnesius;
vaizdo stebėjimo duomenys saugome 3 kalendorines dienas.
Kokios mano teisės?

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną, kaip tai nurodyta 10
skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos teisės aktų numatytos sąlygos ir išimtys:
•
Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus, jei tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš
kurių galime nustatyti Jūsų tapatybę;
•
pateikti prašymą ištaisyti ar papildyti turimą informaciją apie Jus;
•
pateikti prašymą ištrinti apie Jus, kai:
o Jūsų duomenis tvarkome sutikimo pagrindu;
o Jūsų duomenis tvarkome neteisėtai;
o Jūsų duomenys tvarkomi mūsų teisėto intereso pagrindu ir Jūs nuginčijate mūsų teisėtą
interesą;
o Jūsų duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami;
o mums taikoma teisinė prievolė ištrinti informaciją apie Jus;
•
pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą kai ginčijate duomenų
tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi
Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius
reikalavimus;
•
nesutikti su Jūsų informacijos rinkimu, naudojimu ir saugojimu mūsų bendrovėje, kai tvarkydami
Jūsų duomenis vadovaujamės teisėtų interesu kaip duomenų tvarkymo pagrindu;
•
pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis jei duomenis mums pateikėte susistemintu, įprastai
naudojamu formatu ir davėte sutikimą tokių duomenų tvarkymui arba turime tvarkyti šiuos
duomenis siekdami įvykdyti sutartį su Jumis;
•
bet kuriuo metu atšaukti sutikimą Jūsų asmens duomenų rinkimui, naudojimui ir saugojimui;
•
pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos vdai.lrv.lt).
10.

Kaip galite man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome
duomenis apie Jus, mūsų duomenų apsaugos pareigūnas yra pasirengęs Jums padėti. Su juo galite susisiekti el. pašto
adresu info@vs-express.lt.
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SUTARTIES PRIEDAS NR. 2
PAVYZDINĖ SUTARTIES ATSISAKYMO FORMA
Šią formą užpildykite ir grąžinkite tik tada, jei norite atsisakyti Sutarties.
Pranešimas teikiamas:
UAB „VS FITNESS“;
Adresas: Tilžės g. 60, Klaipėda arba el. pašto adresas: info@vs-express.lt.

Pranešu, kad atsisakau su UAB „VS FITNESS“ sudarytos paslaugų sutarties,
kuri sudaryta ____________________________________ .
(įrašyti sutarties sudarymo datą]
Kliento duomenys:
Vardas, pavardė / Juridinio asmens pavadinimas
Fizinio asmens gimimo data / Juridinio asmens kodas
Atstovas ir atstovavimo pagrindas (kai Klientas yra juridinis asmuo)
Kliento parašas
Pranešimo data
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