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Nr.[0304/2013-1]
Par rakstveida apņemšanos
SIA „City Fitness Bowlero” apņemas novērst patērētāju tiesību iespējamos pārkāpumus un turpmāk
nepiemērot 2013.gada 19.marta Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk – „PTAC”) skaidrojuma
pieprasījumā Nr.3.1.-1/2097-L18, L-20 konstatētas nepilnības ar patērētājiem jau noslēgtajos līgumos un
turpmāk noslēdzamajos līgumos.
Ņemot vērā PTAC ierosinājumu, SIA „City Fitness Bowlero” apņemas nepiemērot PTAC norādītos
līguma noteikumus, kas neatbilst Patērētāju tiesību aizsardzības likuma prasībām, un attiecīgi piemērot
klientiem jaunā Līguma projekta noteikumus (turpmāk – „Līguma projektu”). SIA „City Fitness
Bowlero” apņemas nepiemērot ar patērētājiem jau parakstītajos līgumos un neiekļaut jaunajos līgumos ar
patērētājiem līguma 23., 24., 25. punktus, to iepriekšējā redakcijā. SIA „City Fitness Bowlero” apņemas
ar patērētājiem parakstītajos līgumos piemērot 23., 24., 25. (attiecīgi novēršot neskaidrības), 26. un 27.
punktus zemāk norādītajā redakcijā.
Ievērojot PTAC rakstiskos ierosinājumus un sarunas par SIA „City Fitness Bowlero” patērētājiem
piedāvāto Līguma projektu, ar šo vēlamies norādīt, ka SIA „City Fitness Bowlero”, ņemot vērā PTAC
norādījumus un iebildumus, ir veikusi grozījumus un papildinājumus Līguma projektā, lai tas pilnībā
atbilstu patērētāju tiesību aizsardzības noteikumiem un iesniedz PTAC laboto Līguma projektu. Turklāt,
tiek labots arī SIA „City Fitness Bowlero” Iekšējo Kārtības Noteikumu 14. punkts.
Atsevišķi Līguma projekta noteikumi, ievērojot PTAC norādījumus, tiek izteikti jaunā redakcijā un
pievienoti Pielikumā Nr. 1:
Ar cieņu,
(personiskais paraksts)
Ēriks Nadziņš
SIA “ City Fitness Bowlero” valdes loceklis
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Pielikums. Nr. 1
Klienta Līguma Noteikumi:
Iepriekšējā redakcija
23. City Fitness neuzņemas nekādu
atbildību
par
apmeklētāju
personīgajām mantām, Jūsu drošību
vai
trešo
personu
uzvedību
apmeklējuma laikā. Personīgo mantu
drošībai
rekomendējam,
mantas
uzglabāt mantu seifā (recepcijā) bez
papildus maksas.

Klientiem turpmāk piemērotie noteikumi
23. City Fitness neuzņemas atbildību par Klientu personīgajām
mantām. Personīgo mantu drošībai rekomendējam, mantas
uzglabāt mantu seifā (recepcijā) bez papildus maksas.

24. City Fitness neuzņemas atbildību
par apmeklētāju veselības stāvokli vai
gūtajām traumām.

24. Katram Klientam ir pienākums konsultēties ar savu ārstu un/
vai citu veselības speciālistu par savu veselības stāvokli un to
atbilstību Klienta izvēlētām sporta nodarbībām pirms Klients
uzsāk sporta nodarbības Klubā.
25. Ar sporta iekārtu lietošanas noteikumiem latviešu valodā
iespējams iepazīties recepcijā. Klientam pirms sporta iekārtu
lietošanas ir pienākums iepazīties ar to lietošanas noteikumiem un
ievērot minētos lietošanas noteikumus, apmeklējot Klubu.
26. City Fitness neuzņemas atbildību par Klienta veselības
stāvokli un/ vai atbildību par un/ vai sakarā ar Klienta gūtajām
traumām, izņemot tādu atbildību, kas iestājās Kluba vainas dēļ.

25. City Fitness ir tiesības sev
nevēlamām personām atteikt dalību
klubā, nepaskaidrojot iemeslu. Kā arī,
anulēt jebkuru izsniegto karti, ja tiek
pārkāpti noteikumi.

27. Klubam ir tiesības atteikt dalību Klubā un anulēt jau izsniegto
Karti tādām personām, kuras neievēro un/ vai pārkāpj šos
noteikumus un/ vai Kluba iekšējās kārtības noteikumus, kā arī
gadījumā, kad Klients apdraud citu Kluba Biedru drošību un/ vai
mantu, vai arī apdraud Kluba mantu, kā arī citos līdzīgajos
gadījumos.

Iekšējās Kārtības Noteikumi:
Iepriekšējā redakcija
14. Administrācija nenes atbildību,
gadījumā, ja klientam rodas traumas
no kluba inventāra izmantošanas, kā
arī gadījumā, ja klientam radušās
veselības
problēmas
izmantojot
jebkuru no "City Fitness" sniegtajiem
pakalpojumiem.

Klientiem turpmāk piedāvātie noteikumi
14. Katram Klientam ir pienākums konsultēties ar savu ārstu un/
vai citu veselības speciālistu par savu veselības stāvokli un to
atbilstību Klienta izvēlētām sporta nodarbībām pirms Klients
uzsāk sporta nodarbības Klubā.
Ar sporta iekārtu lietošanas noteikumiem latviešu valodā
iespējams iepazīties recepcijā. Klientam pirms sporta iekārtu
lietošanas ir pienākums iepazīties ar to lietošanas noteikumiem un
ievērot minētos lietošanas noteikumus, apmeklējot Klubu.
City Fitness neuzņemas atbildību par Klienta veselības stāvokli
un/ vai atbildību par un/ vai sakarā ar Klienta gūtajām traumām,
izņemot tādu atbildību, kas iestājās Kluba vainas dēļ.
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