Všeobecné smluvní podmínky VIVA FITNES
I. Vznik členství
Klientem VIVA FITNES se může stát plnoletá fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, která uzavře
smlouvu o členství, jejíž součástí jsou tyto všeobecné smluvní podmínky členství a ceník, a zaplatí alespoň jeho
první splátku, při uzavření smlouvy o členství.
Členství vzniká uzavřením smlouvy o členství, jejíž součástí jsou tyto všeobecné smluvní podmínky členství a
ceník, a zaplacením alespoň jeho první splátky, při uzavření smlouvy o členství. V případě sjednání smlouvy
nezletilou osobou, musí být na smlouvě o členství uvedeno rodné číslo, číslo občanského průkazu, bydliště a
podpis rodiče.
II. Členská karta
Klient obdrží při uzavření smlouvy o členství s účinností na dobu trvání členství členskou kartu dle typu členství.
Klient je povinen členskou kartu neprodleně po skončení členství ve VIVA FITNES vrátit. Nevrácení členské karty
ve lhůtě do sedmi dnů po skončení členství je zpoplatněno 500,- Kč.
Členská karta je nepřenosná, její zapůjčení třetí osobě je zakázáno. Klient je povinen se při každém vstupu do
VIVA FITNES a při každém odchodu prokázat členskou kartou. Bez předložení členské karty může být Klientovi C
vstup odepřen, nebo mu může být na jeho žádost vystavena jednodenní členská karta platná pouze v den jejího
vystavení, na základě níž je Klient oprávněn do VIVA FITNES vstoupit pouze v den vystavení jednodenní vstupní
karty. V případě pochybností ohledně totožnosti Klienta je Klient na výzvu pracovníka VIVA FITNES povinen
prokázat svou totožnost platným dokladem totožnosti s fotografií.
Klient je povinen členskou kartu chránit před jejich ztrátou, poškozením, zničením a zneužitím. Ztrátu,
poškození, zničení či zneužití členské karty je člen Klient povinen neprodleně oznámit na recepci VIVA FITNES.
Vystavení další (náhradní) členské karty je zpoplatněno dle ceníku 150,- Kč.
III. Členské poplatky
Klient je povinen zaplatit:
- nevratný poplatek za vystavení karty 100,- Kč
- jednorázově částku při uzavření smlouvy o členství, nebo
- měsíční splátky za užívání zařízení a služeb VIVA FITNES v rámci členství
- doplňkové služby , které nejsou zahrnuty v jednotlivých členství
- konzumaci, která není zahrnuta v jednotlivých členství
- další poplatky dle ceníku klubu VIVA FITNES
Výše vstupného, členství a dalších plateb závisí na typu členství a je uvedena v ceníku VIVA FITNES. VIVA FITNES
je oprávněno ceník jednostranně upravovat nebo doplňovat, zejména dojde-li ke změně sazby DPH, růstu
meziroční inflace nebo ke změně rozsahu a kvality služeb. Aktuální znění ceníku je zveřejněno v recepci.
Členství je splatné při uzavření smlouvy o členství, a může být zaplaceno platební kartou nebo hotově, anebo je
splatné v pravidelných měsíčních splátkách, jejichž výše je uvedena ve smlouvě o členství, přičemž první
měsíční splátka je splatná při uzavření smlouvy o členství platební kartou či hotově a další měsíční splátky jsou
splatné vždy ve lhůtě nejpozději do každého 20. dne měsíce předcházejícího měsíci, na který je splátka
členského poplatku placena, a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu VIVA FITNES číslo
účtu: 5471489036/5500, variabilní symbol je číslo smlouvy o členství, platební kartou či hotově. V případě
prodlení splátky bude klientovi udělena sankce ztráty výhody splátek.
Členství Klienta opravňuje k užívání zařízení a služeb VIVA FITNES odpovídajících typu členství a po dobu trvání
členství za podmínky, že Klient není v prodlení s poplatky nebo platbami spojenými s členstvím. V případě, že
Klient je v prodlení s poplatky nebo platbami spojenými s členstvím a tyto poplatky nebo platby nezaplatí ani
přes výzvu, je VIVA FITNES oprávněno odepřít Klientovi vstup až do doby zaplacení těchto poplatků nebo
plateb, s nímž je Klient v prodlení.
Se vznikem členství vzniká členovi Klientovi nárok na čerpání výhod a bonusů s jednotlivým členstvím
spojeným.
IV. Typy členství
VIVA VIP:
Doba trvání tohoto členství je jeden rok ode dne účinnosti smlouvy o členství. Při uzavření smlouvy o tomto
členství Klient obdrží členskou kartu, na základě které je oprávněn po dobu trvání členství využívat všech služeb
a čerpat slevy na samostatně zpoplatněné služby poskytované v rámci VIVA FITNES v nejvyšším rozsahu těchto
slev. Členství je splatné jednorázově nebo v pravidelných měsíčních splátkách. Je automaticky prodlužováno.
VIVA PLUS:
Doba trvání tohoto členství je jeden rok ode dne účinnosti smlouvy o členství. Klient je oprávněn vstupovat do
VIVA FITNES denně do 16,00 hodin. Při uzavření smlouvy o tomto členství Klient obdrží členskou kartu, na

základě které je oprávněn po dobu trvání členství čerpat služby a slevy na samostatně zpoplatněné služby
poskytované v rámci VIVA FITNES v nejvyšším rozsahu těchto slev. Členství ke splatné jednorázově nebo
v pravidelných měsíčních splátkách. Je automaticky prodlužováno.
VIVA FAMILY:
Doba trvání tohoto členství je jeden rok ode dne účinnosti smlouvy partnerském o členství. Toto členství je
určeno pro: 1/ dvě dospělé osoby – Klienta a partnera Klienta a jedno nezletilé dítě (do 15 let), a 2/ dvě dospělé
osoby – Klienta a partnera Klienta a dvě nezletilé dětí (do 15 let). Partnerem Klienta se rozumí každá plnoletá
fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, kterou Klient jako svého partnera ve smlouvě o rodinném
členství výslovně označí. Klient je oprávněn partnera uvedeného ve smlouvě o partnerském členství jedenkrát
za dobu trvání tohoto členství změnit; souhlas partnera s touto změnou se nevyžaduje. Členství partnera je
závislé na členství Klienta a zaniká nejpozději se zánikem členství Klienta. Smlouvu o rodinném členství uzavírá
s VIVA FITNES Klient a Klient je povinen zaplatit jednorázový členský poplatek nebo hradit členství
v pravidelných měsíčních splátkách. Partner Klienta je ručitelem za zaplacení členství a dalších plateb spojených
s členstvím a svým podpisem na smlouvě o rodinném členství bere na sebe vůči VIVA FITNES povinnost, že
členství a další platby spojené s členstvím zaplatí, jestliže je nezaplatí Klient. Při uzavření smlouvy o tomto
členství Klient i partner obdrží členskou kartu, na základě které jsou oprávněni po dobu trvání členství čerpat
služby a slevy na samostatně zpoplatněné služby poskytované v rámci VIVA FITNES v nejvyšším rozsahu těchto
slev.
VIVA PART:
Doba trvání tohoto členství je jeden rok ode dne účinnosti smlouvy o členství. Při uzavření smlouvy o tomto
členství Klient obdrží členskou kartu, na základě které je oprávněn po dobu trvání členství využívat pouze
vyjmenovaných kombinací služeb a čerpat slevy na samostatně zpoplatněné služby poskytované v rámci VIVA
FITNES ve středním rozsahu těchto slev. Členství ke splatné jednorázově nebo v pravidelných měsíčních
splátkách. Je automaticky prodlužováno.
VIVA WEEKEND:
Klient je oprávněn k návštěvám VIVA FITNES ve čtyřech víkendech (sobota, neděle)po sobě jdoucích ode dne
účinnosti smlouvy o členství. Případné nevyčerpané návštěvy nelze převádět. U tohoto členství se neuplatní
automatické prodlužování smlouvy o členství. Členský poplatek za celou dobu trvání tohoto členství je splatný
při uzavření smlouvy o členství. Při uzavření smlouvy o tomto členství Klient obdrží členskou kartu, na základě
které je oprávněn po dobu trvání členství čerpat služby a slevy na samostatně zpoplatněné služby poskytované
v rámci VIVA FITNES ve středním rozsahu těchto slev.
VIVA TRY:
Doba trvání tohoto členství je 10 dní ode dne účinnosti smlouvy o členství. U tohoto členství se neuplatní
automatické prodlužování smlouvy o členství. Smlouvu o tomto členství lze uzavřít pouze jedenkrát. Uzavře-li
Klient smlouvu o jakémkoliv jiném členství bezprostředně navazující na smlouvu o tomto členství, částka za
zkušební členství se neodečítá. Členství za celou dobu trvání tohoto členství je splatné pouze při uzavření
smlouvy o členství. Při uzavření smlouvy o tomto členství Klient obdrží členskou kartu, na základě které je
oprávněn po dobu trvání členství čerpat služby poskytované v rámci VIVA FITNES bez čerpání slev a bonusů.
VIVA MONTH:
Doba trvání tohoto členství je jeden měsíc (31 dní) ode dne účinnosti smlouvy o členství. U tohoto členství se
neuplatní automatické prodlužování smlouvy o členství. Smlouvu o tomto členství lze uzavřít nesčetněkrát.
Uzavře-li Klient smlouvu o jakémkoliv jiném členství bezprostředně navazující na smlouvu o tomto členství,
částka za měsíční členství se neodečítá. Členství za celou dobu trvání tohoto členství je splatné pouze při
uzavření smlouvy o členství. Při uzavření smlouvy o tomto členství Klient obdrží členskou kartu, na základě
které je oprávněn po dobu trvání členství čerpat služby poskytované v rámci VIVA FITNES bez čerpání slev a
bonusů.
V. Prodloužení a zánik členství
Členství trvá po dobu vyplývající z typu členství dle smlouvy o členství 1 rok.
Členství se Klientovi bez dalšího automaticky prodlužuje vždy o dobu trvání členství vyplývající z typu členství
dle smlouvy o členství v případě, že Klient nebo VIVA FITNES Klientovi ve lhůtě nejpozději jednoho měsíce před
skončením doby trvání členství písemně neoznámí, že nemá zájem na dalším trvání členství Klienta ve VIVA
FITNES. Takto lze členství prodloužit i opakovaně. Toto automatické prodloužení členství se neuplatní pouze u
typu členství, u něhož je výslovně vyloučeno.
Členství zaniká uplynutím doby trvání členství vyplývající z typu členství uvedeného ve smlouvě o členství.
Členství může zaniknout též písemným odstoupením VIVA FITNES od smlouvy o členství z důvodu hrubého
porušení smlouvy o členství, zejména nezaplacení povinných poplatků za členství, konzumace, provozního řádu

apod. V tomto případě je člen povinen, zaplatit smluvní pokutu odpovídající zůstatku nezaplaceného členského
poplatku ke dni ukončení smlouvy. Tímto není dotčeno právo VIVA FITNES na náhradu škody.
Odstoupení nabývá účinnosti jeho doručením klientovi. Členství lze ukončit dohodou smluvních stran.
VI. Převod členství
Klient může převést své členství ve VIVA FITNES, tj. veškerá práva a povinnosti Klienta ze smlouvy o členství na
třetí osobu, která dosud není Klientem, avšak pouze s předchozím písemným souhlasem VIVA FITNES.
Podmínkou udělení souhlasu s převodem členství je zaplacení všech plateb převádějícím Klientem. Na udělení
souhlasu s převodem členství nemá Klient právní nárok.
VII. Povinnosti člena Clubu
Klient se uzavřením smlouvy o členství zavazuje dodržovat smlouvu o členství, tyto podmínky, provozní řád
VIVA FITNES a provozní řád budovy, v níž se VIVA FITNES nachází, dále se zavazuje k ostatním Klientům chovat
ohleduplně a v souladu s dobrými mravy, šetrně zacházet se zařízením, řádně požívat služby VIVA FITNES a
respektovat pokyny pracovníků. Klient je oprávněn a povinen vyhrazená sportovní zařízení VIVA FITNES užívat
výlučně s osobním trenérem. Aktuální znění provozního řádu Clubu a provozního řádu budovy, v níž se VIVA
FITNES nachází, jsou zveřejněna v recepci, v šatnách a dále jsou k dispozici na adrese www.vivafitnes.cz.
Porušení těchto povinností bude považováno jako hrubé porušení smlouvy o členství.
VIII. Odpovědnost za škodu na věcech odložených
VIVA FITNES odpovídá Klientovi za škodu na věcech odložených na místě k tomu určeném (uzamčená skříňka
v šatně), ledaže by ke škodě došlo i jinak. Za klenoty, peníze a jiné cennosti uložené ve skříňce VIVA FITNES
neodpovídá. Tyto cenné věci je klient povinen uschovat do skříněk na recepci k tomu určené. Klient je povinen
skříňku v šatně, v níž odložil své věci, pečlivě uzamknout, a to buď vlastním visacím zámkem, nebo visacím
zámkem zapůjčeným v recepci. Každý Klient je povinen při svém odchodu skříňku v šatně vyklidit a zanechat ji
odemčenou. V případě, že Klient tuto povinnost nesplní, je personál oprávněn skříňku otevřít, věci Klienta z ní
vyjmout, uložit je a předat je Klientovi při jeho nejbližší návštěvě. Uvedené uložení věcí je zpoplatněno dle
ceníku.
IX. Vyšší moc
VIVA FITNES si vyhrazuje právo na přerušení svého provozu nebo na zkrácení provozní doby v odůvodněných
případech, zejména pro případ nezbytných oprav a úprav, které se neslučují se zachováním běžného provozu, a
událostí vyšší moci. Bude-li provoz nezávisle na vůli přerušen a provozování bude bránit překážka, kterou nelze
odvrátit nebo překonat, nevzniká tím Klientovi nárok na vrácení členského poplatku.
X. Zpracování osobních údajů
Klient souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů uvedených ve smlouvě o členství do databáze VIVA
FITNES a s jejich následným zpracováním, tj. i jejich aktualizací a archivací pro obchodní a marketingové účely,
tj. zejména nabízení služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích i prostřednictvím elektronických
prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Udělení tohoto souhlasu není
podmínkou k uzavření smlouvy o členství.
Klient uzavřením smlouvy o členství souhlasí s pořízením fotografie nebo fotokopie svého dokladu totožnosti
s fotografií za účelem identifikace Klienta z důvodu bezpečnosti osob a majetku ve VIVA FITNES.
XI. Platnost a účinnost
Tyto všeobecné smluvní podmínky členství jsou platné a účinné ode dne 1. 6. 2011.
V Českých Budějovicích dne
Podpis klienta
…………………………..

VIVA FITNES
…………………………………………

Údaje zákonného zástupce (rodiče) klienta, který nedovršil věku 18 let:
RODNÉ ČÍSLO:
ČÍSLO OP:
BYDLIŠTĚ:
KONTAKT:
PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE:

