SPORTO KLUBŲ VS-EXPRESS 24/7 TEIKIAMŲ SOLIARIUMO PASLAUGŲ TVARKA IR TAISYKLĖS

1.

KĄ SVARBU ŽINOTI APIE SOLIARIUMUS?

1.1.

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), Europos odos vėžio prevencijos bendrija (EUROSKIN), Tarptautinė apsaugos nuo nejonizuojančios
spinduliuotės komisija (ICNIRP) nerekomenduoja:

1.1.1.

soliariumu naudotis kosmetikos (grožio) tikslams;

1.1.2.

jaunesniems nei 18 (aštuoniolikos) metų asmenims;

1.1.3.

deginantis soliariume naudoti įdegį skatinančius kosmetikos gaminius;

1.1.4.

reklamuojant soliariumų paslaugas tvirtinti apie jų teigiamą poveikį sveikatai.

1.2.

Kategoriškai draudžiama į soliariumus eiti nėščiosioms, taip pat tiems, kurių oda labai šviesi ir turintiems didesnį nei 1 cm apgamą arba
daug mažų apgamėlių. Nerekomenduojama degintis sergantiems, vartojantiems antibiotikus, hormoninius preparatus, psichotropines ir
šlapimą varančias medžiagas, iš karto po pirties, baseino arba saunos. Ultravioletiniai spinduliai gali paskatinti nepageidaujamas
organizmo reakcijas, pradedant odos bėrimais, paraudimais, baigiant didesniais sveikatos sutrikimais.

2.

SĄVOKOS

2.1.

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, kuriems taikomos šios soliariumo
taisyklės.

2.2.

Sutartis – rašytinė sutartis tarp Sporto klubo ir Sporto klubo kliento dėl Sporto klubo paslaugų teikimo, kurią sudaro bendrosios sąlygos
ir specialiosios sąlygos, įskaitant visus jos priedus, pakeitimus ir/ar papildymus.

2.3.

Soliariumo klientas arba Klientas – asmuo, kurio amžius yra nuo 18 (aštuoniolikos) metų, sudaręs Sutartį su Sporto klubu ir įsigijęs
Sporto klubo teikiamas soliariumų paslaugas.

2.4.

Soliariumas – Sporto klubo patalpa (patalpos), kurioje teikiamos soliariumų paslaugos ir yra viena ar daugiau soliariumo įrangų.

2.5.

Soliariumo įranga – dirbtiniam įdegiui išgauti naudojama įranga, kurioje sumontuoti ultravioletinių spindulių spinduoliai.

2.6.

Soliariumo paslaugos – Sporto klubo teikiamos paslaugos, kurias sudaro teisė naudotis Sporto klube esančia Soliariumo įranga
Sutartyje ir Soliariumo taisyklėse nustatyta tvarka.

2.7.

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. Soliariumo taisyklės yra pateikiamos interneto svetainėje www.vs-express.lt/soliariumas/ ir Sporto klubo soliariumo patalpoje ar
kitoje matomoje vietoje. Pasikeitus rinkos sąlygoms ar rinką bei Sporto klubo veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, taip pat esant
kitoms objektyvioms aplinkybėms, Sporto klubas turi teisę pakeisti Soliariumo taisykles apie tai pranešus interneto svetainėje www.vsexpress.lt ir Sporto klubo skelbimų lentoje ar kitoje matomoje vietoje ir pranešus raštu Kliento elektroniniu paštu, ne vėliau kaip prieš 30
(trisdešimt) dienų iki Soliariumo taisyklių pakeitimų įsigaliojimo. Laikoma, kad Klientas sutinka su Soliariumo taisyklių pakeitimais, jeigu
Klientas iki Soliariumo taisyklių pakeitimų įsigaliojimo dienos Sporto klubui nepraneša, kad nesutinka su Soliariumo taisyklių pakeitimais.
Jeigu Klientas nesutinka su Soliariumo taisyklių pakeitimais, Klientas privalo iki Soliariumo taisyklių pakeitimų įsigaliojimo datos
informuoti apie nesutikimą Sporto klubą raštu elektroniniu paštu info@vs-express.lt. Klientas, nesutinkantis su Soliariumo taisyklių
pakeitimais, turi teisę nutraukti Sutartį joje nustatyta tvarka.

2.8.

Savitarnos terminalas – prie įėjimų į Sporto klubus esantys įrenginiai – savitarnos terminalai, skirti Klientams, kurių pagalba Klientai
gali įsigyti Sporto klubo narystes, matyti ir valdyti kitas Paslaugų teikimo sąlygas.

2.9.

Piršto atspaudas – Kliento, kuris pagal Sutartį Savitarnos terminale 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 pirštų atspaudo modelių skaitytuvo Sporto klube. Pridėjus pirštą prie
pirštų atspaudo modelių skaitytuvo, Klientas identifikuojamas ir tokiu būdu įgyja teisę naudotis Paslaugomis.

2.10.

Deginimosi soliariume seansas – vienas tam tikrą laikotarpį (min.) trunkantis deginimosi Soliariume kartas.

2.11.

Ultravioletinė spinduliuotė – nejonizuojančioji elektromagnetinė spinduliuotė, kurios bangų ilgio diapazonas yra nuo 100 nm iki 400
nm.

2.12.

Ultravioletinių spindulių spinduoliai – odos švitinimo ultravioletine spinduliuote šaltiniai (lempos).

2.13.

Veiksmingoji energinė apšvieta – elektromagnetinės spinduliuotės kiekis (srautas), tenkantis tam tikram paviršiaus plotui.

3.

NAUDOJIMASIS SOLIARIUMO PASLAUGOMIS

3.1.

Teisę naudotis Soliariumo paslaugomis turi asmenys nuo 18 (aštuoniolikos) metų, Sporto klubo nustatyta tvarka sudarę Sutartį bei
susipažinę su Soliariumo taisyklėmis ir patvirtinę, jog yra susipažinę su Soliariumo taisyklėmis. Apie perskaitytas Soliariumo taisykles bei
susipažinimą su jomis patvirtinama pažymint varnele interneto svetainėje www.vs-express.lt arba Savitarnos terminale, bei prieš
kiekvieną naudojimąsi Soliariumu - pažymint varnele Savitarnos terminale.

3.2.

Klientas turi teisę naudotis Soliariumo paslaugomis tik po to, kai Klientas susipažįsta su Soliariumo taisyklėmis ir identifikuoja save
Savitarnos terminale pasirinktu vienu iš alternatyvių identifikavimo būdų Sutartyje nustatyta tvarka: (i) Piršto atspaudo nuskaitymas; (ii)
Skaitmeninės Kliento kortelės nuskaitymas.

3.3.

Klientas įsipareigoja naudoti Kliento kortelę išimtinai tik savo poreikiams ir neperduoti jos kitiems asmenims ar kitaip nesudaryti sąlygų
kitiems asmenims naudotis Soliariumo paslaugomis.

3.4.

Klientas, norėdamas naudotis Soliariumo paslaugomis, Savitarnos terminale pasirenka Deginimosi soliariume seanso trukmę, kuri negali
būti ilgesnė, nei 15 minučių. Savitarnos terminale pasirinkus Deginimosi soliariume seanso trukmę ir patvirtinus susipažinimą su
Soliariumo taisyklėmis bei identifikavus save Savitarnos terminale, Soliariumo įranga automatiškai įsijungia po 5 minučių arba Soliariumo
įrangoje paspaudus „START“ mygtuką, kuris pradeda Soliariumo įrangos veikimą. Klientas, norėdamas nutraukti Deginimosi soliariume
seansą anksčiau, nei pasirinkta Deginimosi seanso trukmė, gali Soliariumo įrangoje paspausti „STOP“ mygtuką, kuris sustabdo
Soliariumo įrangos veikimą.

3.5.

Pirmojo deginimosi Soliariume trukmė turi neviršyti Soliariumo įrangos gamintojo rekomenduojamos deginimosi trukmės, kuri yra
pateikiama Sporto klubo Soliariumo patalpoje matomoje vietoje, ir negali būti ilgesnė, nei 10 minučių. 1 ir 2 odos tipus turintys Klientai
privalo iki pusės sumažinti Soliariumo įrangos gamintojo rekomenduojamą pirmojo Deginimosi soliariume seanso trukmę.

3.6.

Kliento deginimosi Soliariume kartų skaičius neturi viršyti 2 (dviejų) kartų per 1 (vieną) savaitę ir daugiau kaip 30 (trisdešimt) kartų per 1
(vienerius) metus. Tarp 2 (dviejų) Deginimosi soliariume seansų turi būti daroma ne trumpesnė, nei 48 (keturiasdešimt aštuonių) valandų
pertrauka. Savitarnos terminale Klientui taikomi techniniai ribojimai pasinaudoti Soliariumo paslaugomis dažniau, nei 2 (du) kartus per 1
(vieną) savaitę ir/ar daugiau kaip 30 (trisdešimt) kartų per vienerius metus ir/ar esant mažesnei, nei 48 (keturiasdešimt aštuonių)
valandų pertraukai tarp Deginimosi soliariume seansų. Tačiau Klientas visais atvejais prieš naudojantis Soliariumo paslaugomis privalo
įsitikinti, kad Klientas Soliariumo paslaugomis nesinaudoja dažniau, nei nustatyta Soliariumo taisyklėse.

3.7.

Deginimosi soliariume seanso trukmė ir režimas turi būti pasirenkami Kliento savarankiškai, atsižvelgiant į jo odos tipą, odos jautrumą,
gydytojų rekomendacijas, Soliariumo gamintojo rekomenduojamą Deginimosi soliariume seanso trukmę ir režimą. Informacija apie odos
reakciją į ultravioletinius spindulius pagal odos tipą ir rekomenduojamą Deginimosi soliariume seanso trukmę pagal odos tipą yra
pateikiama Taisyklių 7 ir 8 p., interneto svetainėje www.vs-express.lt/soliariumas/ ir Soliariumo patalpoje matomoje vietoje. Informacija
apie Soliariumo įrangos (Soliariumo įrangoje sumontuotų Ultravioletinių spindulių spinduolių) gamintojo rekomenduojamą deginimosi
trukmę, režimą, Soliariumo įrangos naudojimo instrukcijas pateikiama Soliariumo patalpoje matomoje vietoje.

3.8.

Klientas Soliariume savarankiškai naudojasi Soliariumo paslaugomis, savarankiškai pasirinkdamas Deginimosi soliariume seanso trukmę
ir režimą, deginimosi Soliariume kartų skaičių, pertraukos tarp Deginimosi soliariume seansų trukmę. Klientui naudojantis Soliariumo
paslaugomis Soliariume gali nebūti Sporto klubo darbuotojų ir Klientas visais atvejais Soliariumo paslaugomis naudojasi savarankiškai.

4.

BENDROSIOS SOLIARIUMO PASLAUGŲ NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

4.1.

Prieš naudojantis Soliariumo įranga Klientas privalo susipažinti su Soliariumo patalpose pateikiamomis Soliariumo įrangos naudojimosi
instrukcijomis, Soliariumo įrangos gamintojo rekomendacijomis, bei jų laikytis.

4.2.

Deginantis Soliariume Kliento kūno ir veido oda turi būti švari, nesutepta kremais, losjonais, dezodorantais arba kitomis kosmetinėmis
priemonėmis, sausa. Prieš naudojantis Soliariumu rekomenduojama Klientui nusiprausti po dušu.

4.3.

Deginantis Soliariume nerekomenduojama Klientui naudoti įdegį skatinančius (stiprinančius) kosmetikos gaminius.

4.4.

Soliariume draudžiama naudoti kosmetikos gaminius, apsaugančius nuo natūralių saulės spindulių poveikio.

4.5.

Naudojantis Soliariumu Klientas privalo degintis užmerktomis akimis ir būti su apsauginiais akiniais, kurie pateikiami Soliariumo patalpoje
matomoje vietoje.

4.6.
4.7.

Deginantis Soliariume moterims rekomenduojama dengti krūtis, tiek vyrams, tiek moterims – genitalijas.

Deginantis Soliariume rekomenduojama Klientui dengti plaukus, randus, tatuiruotas kūno vietas, nes tatuiruočių dažai gali blukti ar
sukelti alerginę reakciją.
4.8.

Po deginimosi Soliariume negalima tą pačią dieną degintis saulėje.

4.9.

Odoje atsiradus neišnykstantiems patinimams, bėrimams, žaizdoms arba pigmentiniams apgamams, Klientas privalo nedelsiant kreiptis į
gydytoją.

4.10.

Klientas, pasinaudojęs Soliariumo įranga, privalo palikti švarią Soliariumo įrangą ir Soliariumo patalpą bei dezinfekuoti Soliariumo įrangą
pagal Soliariumo patalpoje matomoje vietoje pateiktą valymo instrukciją tam skirtomis specialiomis priemonėmis, kurios yra pateikiamos
Soliariumo patalpoje matomoje vietoje.

4.11.

Soliariume draudžiama:

4.11.1.

naudotis Soliariumo paslaugomis, dėvint netinkamą, nešvarią ar netvarkingą aprangą arba avalynę arba nedėvint tinkamos aprangos
ir/ar avalynės. Atvykus į Soliariumą, privaloma persiauti, t. y. naudojantis Soliariumo paslaugomis draudžiama dėvėti avalynę, su kuria
Klientas atvyko į Soliariumą;

4.11.2.

naudotis Soliariumo paslaugomis be apsauginių akinių;

4.11.3.

viršyti Soliariumo taisyklėse nurodytą deginimosi Soliariume skaičių (t. y. degintis Soliariume daugiau nei 2 (du) kartus per 1 (vieną)
savaitę ir daugiau kaip 30 (trisdešimt) kartų per 1 (vienerius) metus), degintis Soliariume nepadarius tarp Deginimosi soliariume seansų
ne trumpesnės kaip 48 val. pertraukos;

4.11.4.

tyčia bet kokiu būdu trukdyti Sporto klubo darbuotojams ir/ar kitiems Klientams;

4.11.5.

fotografuoti ir/ar filmuoti Soliariumo patalpose neturint rašytinio Sporto klubo sutikimo;

4.11.6.

į Soliariumo patalpas įsinešti ir/ar vartoti maisto produktus;

4.11.7.

į Soliariumo patalpas įsinešti ir/ar vartoti alkoholinius gėrimus, ar narkotines ar psichotropines medžiagas, ar kitus daiktus, kurie yra
išimti iš apyvartos ar kurių apyvarta yra ribota;

4.11.8.

naudotis laikinai sugedusia Soliariumo įranga;

4.11.9.

naudotis Soliariumo įranga nesusipažinus su Soliariumo patalpose iškabintomis įrangos naudojimosi instrukcijomis, Soliariumo gamintojo
rekomendacijomis, o esant bet kokiems neaiškumams, Klientas privalo nesinaudoti Soliariumo įranga;

4.11.10. tyčia gadinti Soliariumo įrangą ar daryti jai žalą;
4.11.11. naudotis Soliariumo įranga ne pagal tiesioginę paskirtį;
4.11.12. naudotis Soliariumo paslaugomis, nesilaikant kitų rašytinių nurodymų ir/ar instrukcijų, esančių Soliariumo patalpose ar žodinių Sporto
klubo darbuotojų nurodymų ir/ar instrukcijų;
4.11.13. naudotis Soliariumo paslaugomis esant Klientui neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų, ar esant kitoms
aplinkybėms, kurios Klientui neleidžia visiškai ar iš dalies naudotis Soliariumo paslaugomis (pavyzdžiui, Klientui vartojant vaistus, kurių
poveikis trukdo naudotis Soliariumo paslaugomis, esant Kliento sveikatos sutrikimams, dėl kurių Klientas negali naudotis Soliariumo
paslaugomis ar kt.);
4.11.14. rūkyti Soliariumo patalpose;
4.11.15. vestis į Soliariumą kitus asmenis, gyvūnus.

5.

SPORTO KLUBO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1.

Sporto klubas turi teisę:

5.1.1.

sustabdyti (apriboti) Soliariumo paslaugų teikimą Sutartyje nustatyta tvarka;

5.1.2.

nutraukti Soliariumo paslaugų teikimą Sutartyje nustatyta tvarka;

5.1.3.

Sporto klubo darbuotojams kilus abejonių dėl Kliento sveikatos būklės, pareikalauti Kliento nutraukti naudojimąsi Soliariumo paslaugomis
ir pareikalauti Kliento pateikti gydytojo medicininę pažymą apie savo sveikatos būklę, patvirtinančią, kad Klientas gali naudotis
Soliariumo paslaugomis. Iki tinkamos gydytojo medicininės pažymos, patvirtinančios, kad Klientas gali naudotis Soliariumo paslaugomis,
pateikimo Sporto klubui, Klientas neturi teisės naudotis Soliariumo paslaugomis.

5.2.

Sporto klubas turi pareigą:

5.2.1.

teikti Klientams Soliariumo paslaugas Sporto klube pagal Sutarties ir Soliariumo taisyklių sąlygas;

5.2.2.

išduoti Klientui Soliariumo paslaugų teikimo kortelę. Soliariumo paslaugų teikimo kortelė išduodama Klientui sudarant Sutartį. Klientas
savarankiškai pildo Soliariumo paslaugų teikimo kortelę, kurioje registruoja Deginimosi soliariume seansų skaičių, trukmę. Sporto klubas
automatiškai registruoja Kliento Deginimosi soliariume seansų skaičių Kliento Savitarnos sistemoje.
5.2.3.

Kliento prašymu suteikti informaciją apie Soliariumo, patalpų valymą, dezinfekciją, valymui ir dezinfekcijai naudojamas medžiagas;

5.2.4.

Kliento prašymu suteikti informaciją apie Soliariumo įrangos, spinduolių (lempų) technines charakteristikas, įrangos priežiūrą, spinduolių
(lempų) keitimą;

5.2.5.

Kliento prašymu suteikti informaciją apie Soliariumo įrangos, Ultravioletinių spindulių spinduolių (lempų) skleidžiamos Veiksmingosios
energinės apšvietos dydį.

6.

KLIENTŲ SVEIKATA

6.1.

Prieš pradedant naudotis Soliariumo paslaugomis, Soliariumo klientas privalo pasitikrinti sveikatos būklę bei pasitarti su gydytoju
dermatologu ar bendrosios praktikos gydytoju dėl savo odos tipo, vartojamų vaistų ir galimos Kliento organizmo reakcijos į Ultravioletinę
spinduliuotę ir įsitikinti, kad Kliento sveikatos būklė jam leidžia naudotis Soliariumo paslaugomis. Visa atsakomybė dėl gydytojų
rekomendacijų nesilaikymo tenka Klientui.

6.2.

Klientas yra informuotas ir sutinka, kad Sporto klubas suteikia Klientams galimybę naudotis Soliariumo paslaugomis, tačiau
nevertina Soliariumo paslaugų įtakos konkretaus Kliento sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio Klientui.

6.3.

Visa atsakomybė dėl Kliento sveikatos sutrikimų ar sužalojimų, ar nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Soliariume ar
naudojantis Soliariumo paslaugomis, tenka Klientui, išskyrus atvejus, jeigu žala atsirado dėl Sporto klubo kaltės. Sporto klubas
neatsako ir neatlygina Klientui dėl jo sveikatai ir gyvybei padarytos turtinės bei neturtinės žalos, išskyrus tuos atvejus, kai
žala atsirado dėl Sporto klubo kaltės.

6.4.

Jeigu Soliariume įvykus nelaimingam atsitikimui, kurio metu yra sutrikdoma Kliento sveikata, Klientas atsisako kviesti greitąją
medicinos pagalbą arba pasišalina iki atvykstant greitajai medicinos pagalbai, arba atvykus greitajai medicinos pagalbai
atsisako, kad jam būtų suteikta pagalba, tokiais atvejais Klientas atsako už visą dėl to patirtą žalą, išskyrus tuos atvejus, kai
žala atsirado dėl Sporto klubo kaltės.

6.5.

Soliariumu nerekomenduojama naudotis:

6.5.1.

daug apgamų, strazdanų turintiems asmenims;

6.5.2.

praeityje stipriai nudegusiems saulėje asmenims;

6.5.3.

turintiems piktybinių odos pakitimų;

6.5.4.

sirgusiems odos vėžiu ar turintiems odos vėžiu sirgusių šeimos narių;

6.5.5.

vartojantiems odos jautrumą ultravioletiniams spinduliams padidinančius vaistus (preparatus) (pvz.: antibiotikai, antidepresantai,
sulfanilamidai, diuretikai, psoralenai, vitaminas A, retinoidai, vaistai diabetui, grybelinių susirgimų gydymui, kontraceptiniai preparatai ir
kt.);

6.5.6.

nėščioms moterims;

6.5.7.

asmenims, sergantiems odos ligomis (jungiamojo audinio sisteminėmis ligomis, odos raudonąja vilklige, sklerodermija), tuberkulioze,
cukriniu diabetu, katarakta, tireotoksikoze bei užkrečiamosiomis ligomis);

6.5.8.

asmenims, kuriems yra implantuoti širdies stimuliatoriai ar transplantuoti organai.

6.6.

Galimos nesaikingo deginimosi pasekmės:

6.6.1.

odos nudegimai;

6.6.2.

akių pažeidimai (akies ragenos uždegimas (fotokeratitas), akies junginės uždegimas (fotokonjuktivitas), katarakta);

6.6.3.

priešlaikinis odos senėjimas;

6.6.4.

imuninės sistemos susilpnėjimas ir su tuo susijusi didesnė infekcinių susirgimų rizika;

6.6.5.

odos vėžys, piktybiniai odos pakitimai.

6.7.

Klientui patyrus traumą (nudegus, nusibrozdinus, susimušus) Sporto klubas nelaimingą atsitikimą (traumą) užregistruoja Sporto klubo
nelaimingų atsitikimų (traumų) registre.

7.

ODOS TIPAI IR ODOS REAKCIJA Į ULTRAVIOLETINIUS SPINDULIUS

Odos tipas Apibūdinimas

1 tipas

2 tipas

3 tipas

4 tipas
8.

Reakcija į ultravioletinius spindulius

Oda labai balta, strazdanota. Plaukai šviesūs, rausvi. Akys žydros,

Oda visada nudega (parausta), bet neįdega

šviesiai pilkos, šviesiai rudos.

(neparuduoja).

Oda balta. Plaukai šviesūs, rausvi, rudi. Akys mėlynos, pilkos, šviesiai

Oda nudega (parausta), beveik neįdega

rudos, rudos.

(neparuduoja).

Oda balta, gelsva, šviesiai ruda. Plaukai tamsiai rudi. Akys tamsiai
rudos.

Oda ir plaukai tamsūs. Akys tamsiai rudos.

Oda nudega retai, įdega palaipsniui.

Oda beveik niekada nenudega, įdega greitai ir
stipriai.

REKOMENTUOJAMA DEGINIMOSI SOLIARIUME SEANSO TRUKMĖ PAGAL ODOS TIPĄ
Odos tipas
1 tipas

2 tipas

3 tipas

4 tipas

1 seansas

4 min.

4 min.

5 min.

6 min.

2 seansas

5 min.

5 min.

6 min.

7 min.

3 seansas

5 min.

6 min.

7 min.

8 min.

4 seansas

6 min.

7 min.

8 min.

9 min.

5 seansas

7 min.

8 min.

9 min.

10 min.

6 seansas

7 min.

8 min.

10 min.

11 min.

7 seansas

8 min.

9 min.

11 min.

12 min.

8 seansas

9 min.

10 min.

11 min.

12 min.

9 seansas

9 min.

11 min.

13 min.

14 min.

10 seansas

10 min.

12 min.

14 min.

15 min.

9.

KITOS NUOSTATOS

9.1.

Klientas, patvirtinęs susipažinimą su Soliariumo taisyklėmis jose nustatyta tvarka, įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis, bei prisiima
atsakomybę už Soliariumo taisyklėse nustatytų sąlygų bei pareigų nesilaikymą bei šiuo nesilaikymu sukeltas pasekmes.

9.2.

Šiuose Soliariumo taisyklių punktuose nurodytos sąlygos yra laikomos esminėmis Soliariumo taisyklių sąlygomis ir jų pažeidimas suteikia
Sporto klubui teisę nutraukti Sutartį Sutartyje nustatyta tvarka: 3.3 p., 4.11.7, 4.11.10, 4.11.11, 4.11.13, 4.11.14.

9.3.

Jei Klientas yra juridinis asmuo, jis prisiima visą atsakomybę už juridinio asmens paskirtų fizinių asmenų, kuriems suteikta teisė naudotis
Soliariumo paslaugomis, Sporto klubui ir/ar kitiems asmenims padarytą žalą.

9.4.

Soliariumo taisyklėse nurodytos sąvokos vartojamos vienaskaita ar daugiskaita turi tokią pačią reikšmę, nebent Soliariumo taisyklių
kontekstas reikalauja kitos reikšmės.

9.5.

Bet kokius ginčus Sporto klubas ir Klientas 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 u ̨ neteisminio sprendimo subjektas, kuris yra kompetentingas sprę s ti vartojimo ginč u s, kylanč i us iš Sutarties,
yra Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, juridinio asmens kodas 188770044, buveinės adresas: Vilniaus g. 25, LT01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, el. paš t as: tarnyba@vvtat.lt; interneto svetainė : http://www.vvtat.lt, arba Elektroninio
ginčų sprendimo platformoje, adresu http://ec.europa.eu/odr/.

Soliariumo taisyklės redakcija – 2021-11-01.

