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1. Általános szerződési feltételek hatálya

Jelen általános szerződési feltétel megjelölésű okirat a honlapon 
való megjelenés, illetve a fali újságon történő kifüggesztést 
követően határozatlan ideig hatályos.

Az általános szerződési feltételek hatálya kiterjed a SPEEDFIT 
Studio személyzetére, illetve tagsági szerződést létesítő tagjaira, 
továbbá minden olyan természetes személyre, aki bármely 
formában igénybe veszi a studio szolgáltatásait.

2. A SPEEDFIT Stúdiót üzemeltető társaságok adatai: 

a./ SPEEDFIT Stúdió Győr

- FitInn Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság
- Székhely: 9025 Győr, Csipkegyári u. 11.
- Képv.: Patrick Osterbauer és Kovács Péter
- Cg.: 08-09-018413
- Adószám: 14826364-2-08
- Elérhetőség mail: gyor@speed-fit.hu
- Elérhetőség telefon: 96/528-448, +3630 599-0580

3. A szolgáltatások köre

A SPEEDFIT Stúdió Győr és Sopron fitness testedzési, valamint 
kiegészítő rekreációs szolgáltatásokat nyújt vendégei részére.

A fitnessterem szolgáltatásainak igénybevétele:

a./ SPEEDFIT Stúdió napijegy - a fitnessterem 
sportszolgáltatásainak igénybevételét biztosítja a vendégek 
részére a vásárlás napján a nyitvatartási időben. Napon belül a 
regisztrált személy részére korlátlan belépést biztosít.

b./ Havibérlet - a fitnessterem sportszolgáltatásainak 
igénybevételét biztosítja a vendégek részére a vásárlás 
napjától számított 30 napig a nyitvatartási időben. A bérlet 
érvényességi ideje alatt a regisztrált személy korlátlan belépésre 
jogosult.

c./ Megújuló havibérlet - a fitnesz terem 
sportszolgáltatásainak igénybevételét biztosítja a vendégek 
részére a vásárlás napjától számított felmondási fordulónapig 
nyitvatartási időben. A bérlet érvényességi ideje alatt a 
regisztrált személy korlátlan belépésre jogosult.

d./  Havi bérlet 6 hónapos tagsági szerződéssel - a 
fitnessterem sportszolgáltatásainak kedvezményes áron történő 
igénybevételét biztosítja a vendégek részére a vásárlás napját 
követő hónap első napjától 6 hónapig a nyitvatartási időben. A 
bérlet érvényességi ideje alatt a regisztrált személy korlátlan 
belépésre jogosult.

e/ Havi bérlet éves tagsági szerződéssel - a fitnessterem 
sportszolgáltatásainak kedvezményes áron történő 
igénybevételét biztosítja a vendégek részére a vásárlás napját 
követő hónap első napjától 12 hónapig a nyitvatartási időben. A 
bérlet érvényességi ideje alatt a regisztrált személy korlátlan 
belépésre jogosult.

f./ Havi bérlet 24 havi tagsági szerződéssel - a fitnessterem 
sportszolgáltatásainak kedvezményes áron történő 
igénybevételét biztosítja a vendégek részére a vásárlás napját 
követő hónap első napjától 24 hónapig a nyitvatartási időben. A 
bérlet érvényességi ideje alatt a regisztrált személy korlátlan 
belépésre jogosult.
 
g./ Egyszeri regisztráció - új vendégek rendszerbe történő 
felvétele.

A regisztrációs díj tartalmazza:

a vendég adatainak rögzítését a nyilvántartó rendszerben,

a fitnessterem, és a berendezések használatának ismertetését 
30 percben, a megadott tanácsadási időpontokban.

g./ Szolárium - a berendezések külön díj ellenében zsetonnal 
működnek. 1 zseton 4 perc a fekvő szoláriumainkban, álló 
szólárium 1 zseton 3 perc időtartamra biztosítja a berendezés 
használatát. A szolgáltatás igénybe vehető a teljes nyitvatartási 
idő alatt.

h./ Szolárium bérlet - a szolárium használatát a bérleten 
feltüntetett alkalomra biztosítja, és a bérleten feltüntetett 
időtartamra érvényes. A szolgáltatás igénybe vehető a teljes 
nyitvatartási idő alatt.

i./ Zuhany használat - térítésmentes.

j./ Lakat bérlet - az öltözőszekrények lakattal zárhatók, amelyhez 
a recepciónál korlátozott számban lakat bérelhető díj ellenében. 

k./ Lakat értékesítés - az öltözőszekrények lakattal zárhatók, 
amelyhez a recepciónál lakat vásárolható, amelynek vételára 
egy karpántot is tartalmaz.

l./ Külön díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások:

SPEEDFIT Stúdió Győr:
- személyi edzők szolgáltatásai
- funkcionális termünk csoportos órái
- masszázs
- Protein SHOP - táplálékkiegészítők, shakek
- manikűr, műkörömépítés
- fizioterápiás kezelések
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4. Szolgáltatási csomagok, fizetési feltételek

a./ Egyszeri regisztrációs díj 2.490.- Ft

(új vendégek részére, amelyet az első belépéskor vagy a 
szerződéskötéskor készpénzben/bankkártyával kell a Szolgáltató 
részére megfizetni.

b./ Fitneszterem használati díjak:
- Napijegy 2.490.- Ft
- Havi bérlet 11.990.- Ft
- 6 havi bérlet tagsági szerződéssel 59.940.- Ft 
 (9.990 Ft/hó) 6 havi hűségidő vállalásával
- 12 havi bérlet éves tagsági szerződéssel 107.880- Ft 
 (8.990 Ft/hó) 12 havi hűségidő vállalásával
- 24 havi bértlet éves tagsági szerződéssel 191.760 Ft 
 (7.990 Ft/hó) 24 havi hűségidő vállalásával

c./ Szolárium használati díjak:
- fekvő szolárium 1 zseton (4 perc)  290.- Ft
- fekvő szoláriumbérlet: 10+1 egység 2.900.-Ft, 
 30+5 egység 8.700.- Ft, 50+10 egység 14.500.- Ft
- álló szolárium 1 zseton (3 perc) 390.-Ft
- álló szoláriumbérlet 10+1 egység 3.900.-Ft, 
 30+5 egység 11.700.-Ft,  50+10 egység 19.500.- Ft

d./ Zuhany használati díj - térítésmentes

e./ Lakat bérleti díj alkalmanként 200.- Ft 

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

A kiválasztott fitnessterem használati díj a szolgáltatás igénybe 
vételének mennyiségétől függetlenül fizetendő - a belépéskor 
egy összegben. A szolgáltató a "6 havi bérlet éves tagsági 
szerződéssel", "12 havi bérlet éves tagsági szerződéssel" és a "24 
havi bérlet éves tagsági szerződéssel csomag" választása esetén 
lehetőséget biztosít a tag részére havi részletfizetésre a szerződés 
lejártáig. A tárgyhavi díj beérkezésének határideje a tárgyhó 15. 
napja. Az adott hónapban érvényes akciók a honlapon és hírlev-
élben kerülnek meghírdetésre.

5. Fizetési módok

A Szolgáltató több féle fizetési konstrukciót ajánl a vendégei 
részére, amelyről a vendég az adatlapon nyilatkozik.

a./ egyösszegű fizetés
- készpénzben
- bankkártyával
- SZÉP kártyával
- banki utalással
- postai csekken

b./ könnyített fizetés: a tagdíj havonként esedékes a tárgyhó 15. 
napjáig.

- készpénzben
- bankkártyával
- SZÉP kártyával
- banki utalással
- postai csekken

A szolgáltató a pénzügyi bizonylatokat papír alapon készíti el.

A vendég tudomásul veszi, hogy a könnyített fizetés választása 
esetén az esedékes tagdíj a tárgyhónap 15. napjáig a 
szolgáltatónak megfizetendő, késedelem esetén a szolgáltató a 
vendég által igénybe vehető szolgáltatást részben, vagy 
egészben korlátozhatja mindaddig, míg a vendég a elmaradt és 
esedékes szolgáltatási díjakat meg nem fizeti. A szolgáltatás 
részben, vagy egészben való korlátozása nem szünteti meg a 
szerződést, az csak a fizetési készséget hivatott elősegíteni.

Amennyiben a vendég fizetési kötelezettségének nem tesz 
eleget tárgyhó 15. napjáig, úgy késedelembe esik, amelyről a 
szolgáltató a vendéget e-mail-ben értesíti, s egyben határidő 
kitűzésével felhívja, hogy tegyen eleget elmaradt és esedékes 
fizetési kötelezettségnek a szolgáltató alább felsorolt 
bankszámláira:

SPEEDFIT Stúdió Győr:

FitInn Stúdió Kft- Sopron Bank Zrt-nél vezetett 
17600011-00507332-00200004 bankszámlájára 
való kiegyenlítésével.

Amennyiben a vendég a szolgáltatási díjat a tárgyhónap 23. 
napjáig sem teljesíti a szolgáltatási díjat a szolgáltató a tag 
kártyáját letiltja. A letiltott kártya csak az újraaktiválási díj 2.500 Ft 
megfizetése esetén helyezhető ismét aktív státuszba.

Amennyiben a vendég könnyített díjfizetést választott és annak 
fizetésével 3 hónapos késedelembe esik, a szolgáltató jogosult a 
szerződés felbontására és a szerződéses díj egy összegben 
esedékessé válik, amelynek az egy összegben történő kiszám- 
lázására a szolgáltató jogosult.

A tagdíj nem fizetés nem szünteti meg a szerződést, azaz az a 
szerződéses időtartam lejártáig érvényes.

A tagsági kártya elvesztése esetén a szolgáltató új kártyát 
1 napon belül 990 Ft ellenérték megfizetése ellenében biztosít.

A tagsági kártya megrongálódása esetén, mely olyan mértékű, 
hogy a kártya cseréjére van szükség, a szolgáltató az új kártyát 
1 napon belül, 990 Ft ellenérték megfizetése után elkészíti
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6. 6 havi bérlet tagsási szerződés

Az adatlapon megjelölt időpontot követő hónap első napjától 6 
hónapig tartó, határozott időszakra vonatkozik. A törthónapra a 
szolgáltató időarányos tagsági díj felszámítására jogosult. 6. 
hónap leteltével automatikusan lejár.

A vendég tagsági viszonyának megszűnését követően, a vendég 
írásbeli kérésére, az adatok törlésre kerülnek. A vendég 
tudomásul veszi, hogy a tagsági jogviszony alatt az adatai nem 
törölhetők, mert azok a belépési azonosítóként is szolgálnak.

Valamennyi vendég a stúdióba történő belépés alkalmával 
automatikus hozzájárulását adja ahhoz, hogy a stúdiót reklámozó 
mozgóképi vagy képfelvételen bemutatásra kerüljön. A 
vendégek egyidejűleg tudomásul veszik, hogy ezen 
megjelenésért a stúdióval szemben semminemű követelést nem 
támaszthatnak.

A vendég a Studioba történő belépéssel elfogadja a Studio 
házirendjét, és azt köteles betartani.

A Stúdió mindenkori nyitvatartási ideje a recepciónál elhelyezett 
hirdetőtáblán kerül kifüggesztésre. A Studio egyoldalú 
határozattal lerövidítheti a nyitva tartási időt, a vendég köteles 
ezen megváltozott nyitvatartási rendet megtartani, ezzel 
kapcsola- tosan semminemű kifogást vagy követelést nem 
érvényesíthet.

A vendég elfogadja, a szolgáltató a szolgáltatással kapcsolatos 
minden értesítést és hírt e-mail formájában továbbít a vendég 
részére.

A stúdió megtiltja a belépést, amennyiben:

- a belépni kívánó személy alkohol vagy bódító hatású szer 
befolyása alatt áll,

- a személynél bármilyen tiltott szer vagy anyag található, 
vagy ennek megalapozott gyanúja áll fenn,

- a vendég ragályos, fertőző betegségben szenved, amely 
tekintetében bejelentési kötelezettséggel rendelkezik.

Az a vendég, aki nem töltötte be 18. életévét csak 
gondviselőjének engedélyével léphet be Stúdiónkba.  A 
törvényes képviselő erről nyilatkozatot tölt ki és aláírásával 
felelősséget vállal a kiskorúért, illetve az esetlegesen az általa 
okozott személyi, illetve vagyoni károkért.

A fitnessterem szolgáltatásai igénybevételével kapcsolatban a 
vendég tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás csak a tagsági 
kártyával, vagy előzetesen rögzített ujjjlenyomattal vehető 
igénybe, tagsági kártya hiányban a szolgáltató jogosult a 
belépést megtagadni.

A tagsági kártya az adatlapon megjelölt személy nevére szól, az 
indokolt esetben, a szolgáltató engedélyével ruházható át, a 
szolgáltatások igénybevételére csak az adatlapon megjelölt 
személy jogosult.

Az átruházás feltételei:
- a tag a vállalt összes fizetési kötelezettségének tegyen eleget,
- a kártya sérülésmentesen átadásra kerüljön,
- az átruházás költsége 990 Ft/kártya.

7. 12 havi bérlet tagsági szerződés 

Az adatlapon megjelölt időpontot követő hónap első napjától 12 
hónapig tartó, határozott időszakra vonatkozik. A törthónapra a 
szolgáltató időarányos tagsági díj felszámítására jogosult. 
Amennyiben a vendég ezen határozott idejű szerződést 
felmondja, köteles a szerződés érvényességéig esedékes díjat a 
szolgáltatónak a szerződés felmondásakor egy összegben 
megfizetni. A felmondás kizárólag írásban történhet, postai levél 
útján, vagy a Studioban egy felmondási nyilatkozat kitöltésével. A 
szerződést visszamenőleges hatállyal felmondani nem lehet.

A tag tudomásul veszi, hogy ha a szerződést a szerződés lejártát 
megelőző 15 napon belül nem mondja fel, a szerződés 
automatikusan minden évfordulón 12 hónappal 
meghosszabbodik. Az ilyen hosszabbított szerződés az évfordulót 
megelőző 15 napon belül mondható fel. Ha fenti határidőben 
felmondás nem történik a fentiek alapján a szerződés 
automatikusan ismételten 12 hónappal meghosszabbodik.

8. 24 havi bérlet tagsági szerződés

Az adatlapon megjelölt időpontot követő hónap első napjától 24 
hónapig tartó, határozott időszakra vonatkozik. A törthónapra a 
szolgáltató időarányos tagsági díj felszámítására jogosult. 
Amennyiben a vendég ezen határozott idejű szerződést 
felmondja, köteles a szerződés érvényességéig esedékes díjat a 
szolgáltatónak a szerződés felmondásakor egy összegben 
megfizetni. A felmondás kizárólag írásban történhet, postai levél 
útján, vagy a Studioban egy felmondási nyilatkozat kitöltésével. A 
szerződést visszamenőleges hatállyal felmondani nem lehet.

A tag tudomásul veszi, hogy ha a szerződést a szerződés lejártát 
megelőző 15 napon belül nem mondja fel, a szerződés 
automatikusan minden évfordulón 24 hónappal 
meghosszabbodik. Az ilyen hosszabbított szerződés az évfordulót 
megelőző 15 napon belül mondható fel. Ha fenti határidőben 
felmondás nem történik a fentiek alapján a szerződés 
automatikusan ismételten 24 hónappal meghosszabbodik.

9. Egyéb rendelkezések

A vendég a Stúdióba történő belépéssel hozzájárul ahhoz, hogy 
a személyes adatait, fényképét és ujjlenyomatát a szolgáltató 
rögzítse és azokat saját marketing céljaira felhasználja. A szolgál- 
tató vállalja, hogy az adatokat titkosan kezeli, harmadik fél 
részére azokat nem adja át.
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A stúdió rögzíti, hogy megváltott napijegyet nem cserél vissza, 
befizetett tagsági díjat nem fizet vissza.
A stúdió felhívja a tag figyelmét, hogy az általa kibocsátott aján- 
dék utalványok kizárólag az azon feltüntetett időpontig érvényes-
ek.
Amennyiben az ajándékutalvány kibocsátása és felhasználása 
közti időben a stúdió áremelést hajt végre az ajándékutalvány 
felhasználója köteles az árkülönbözetet a stúdiónak megtéríteni.

A vendég nem használhatja a tagsági kártyát az eredetileg 
meghatározottól eltérő célokra, azt nem adhatja át használatra 
másik személynek, s bárminemű visszaélés esetén - jogosulatlan 
használat, hamis adatok megadása, hamis aláírás, szerződés 
kijátszása - a vendég köteles az általa okozott kárt a szolgál- 
tatónak, vagy a további érintett harmadik félnek megtéríteni. A 
szolgáltató ebben az esetben jogosult a tagsági kártya azonnali 
letiltására.

A vendég a létesítményeket saját felelősségére veszi igénybe. A 
sportolás közben keletkezett balesetekért a szolgáltatót 
felelősség nem terheli. Amennyiben a vendég a fitnessstudio 
házirendjét nem tartja be, ott esetleg anyagi, vagy egyéb kárt 
okoz, azért teljes mértékben a vendéget terheli az anyagi 
felelősség, továbbá tőle a szolgáltatás további igénybevétele 
megtagadható.

A SPEEDFIT STúDIó semminemű felelősséget nem vállal a 
területére bevitt tárgyak megrongálásáért, megsemmisüléséért, 
így az öltözőszekrényben elhelyezett értékekért,- és az elektroni- 
kus tárgyakért sem.

A Studio üzemeltetője megtilt minden kereskedelmi tevékeny- 
séget a Studio területén. Tilos továbbá a Studio egész területén a 
tiltott szerek használata, továbbadása, megőrzése, a szolgáltató 
ezen cselekmények észlelését követően haladéktalanul büntető-
jogi lépéseket kezdeményez az érintett ellen.

8. Vitás kérdések rendezése
A jelen szerződésben szabályozott mindennemű értesítés akkor 
tekinthető hatályosnak, ha írásban, ajánlott levélben, e-mailben, 
telefax vagy kézbesítő útján kerül a másik fél utolsóként megad- 
ott címére eljuttatásra.

Amennyiben a jelen szerződés valamely része érvénytelennek 
vagy végrehajthatatlannak bizonyulna, ez nem érinti a szerződés 
egészének érvényességét. Ilyen esetben a felek kötelesek 
minden szükséges intézkedést megtenni, hogy jelen 
szerződésben szabályozott célkitűzéseket teljesítsék.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott 
kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló törvény szabályai az 
irányadók. A felek a vitás kérdéseket elsősorban békés úton, 
tárgyalás útján kívánják rendezni. Amennyiben a peren kívüli 
egyeztetés ésszerű határidőn belül nem vezet eredményre. A 
szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződésből eredő 
vitás kérdéseik alkalmára kikötik értékhatártól függően a Győri 
Városi Bíróság, illetve a Győri Törvényszék kizárólagos 
illetékességét.
 

A Szolgáltató vezetősége fenntartja a jogot, hogy a Studio egy 
részének használatát korlátozza, ezen korlátozás azonban nem 
jogosítja fel a szolgáltatást igénybe vevőt a kifizetett díj 
visszakövetelésére.

Győr, 2019. 02. 01.
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