AQUA FITNESS KLUBA KLIENTA LĪGUMS NR.__________
Rīgā, 20__.gada __._________
1.
Klienta līgums (turpmāk tekstā saukts - LĪGUMS) atbilstoši tā noteikumiem regulē
KLIENTA ___________________ /vārds, uzvārds, personas kods/ (turpmāk tekstā saukts Klients) un SIA “INNOVITA”,vienotais reģistrācijas Nr. 40103832444, AQUAFIT STUDIJA
[BREEZE}, Ausekļa ielā 11, Rīgā, kuru uz statūtu pamata pārstāv tās valdes loceklis
__________ (turpmāk tekstā saukts - Klubs) norēķinu kārtību un tiesiskās attiecības,
noslēdzot ilgtermiņa līgumu.
2.
Līgums ļauj norādītajai personai apmeklēt Līgumā norādīto Klubu un izmantot PILNA
LAIKA ABONEMENTĀ (turpmāk tekstā saukts - Abonements) veidā iekļautos pakalpojumus,
papildus pakalpojumus un atlaides.
3.
Klientam uz Līguma noslēgšanas bridi ir jābūt vismaz 18 gadus vecam. Ja Klients nav
sasniedzis 18 gadu vecumu, Līgumu Klienta vārdā ir tiesīgs noslēgt tikai Klienta tiesiskais
aizgādnis, kas pilnībā atbildīgs par Klienta no Līguma izrietošo un Klienta materiālo saistību
pilnīgu izpildi.
4. Klubā ir iespējams slēgt ilgtermiņa līgumu par Abonementa iegādi uz 3 vai 6 mēnešiem:
4.1. Abonementu uz 30 min. nodarbībām var iegadāties uz sekojošiem darbības termiņiem un
cenām:
4.1.1. ar darbības termiņu 6 mēneši – cena 111,99 EUR (viens simts vienpadsmit euro, 99 centi)
vienā kalendārajā mēnesī, kopējā Līguma summa par visu darbības termiņu - 671,94 EUR (seši
simti septiņdesmit viens euro 94 centi);
4.1.2. ar darbības termiņu 3 mēneši – cena 124,99 EUR (viens simts divdesmit četri euro, 99
centi) vienā kalendārajā mēnesi ar darbības termiņu, kopējā Līguma summa par visu darbības
termiņu - 374.97 EUR (trīs simti septiņdesmit četri euro, 97 centi).
4.2. Abonementu dod iespēju apmeklēt Klubu 8 (astoņas) ūdens trenažieru nodarbības mēnesī,
jebkurā dienā un jebkurā laikā, saskaņā ar Kluba noteikto darba laiku, kas norādīts Kluba telpās,
vai Kluba oficiālajā mājas lapā www.watermovements.lv.
4.3. Abonementu iespējams apturēt uz 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, viena Līguma
darbības laikā, par to maksājot 9,99 EUR (deviņi euro, 99 centi) atlīdzību, ja nav no Līguma
izrietošu maksājumu parādu un kavējumu.
4.3.1. Abonementa īslaicīgās apturēšanas pakalpojumu Klients var izvēlēties klātienē, par to
noslēdzot atsevišķu Līguma pielikumu.
4.3.2. Līguma pielikums par Abonementa apturēšanas pakalpojumu var tikt izbeigts ar
rakstveida vienošanos starp Klubu un Klientu. Līguma pielikums par Abonementa apturēšanas
pakalpojumu izbeigšanu neietekmē Līguma spēkā esamību.
5. Kluba pakalpojumus Klients var izmantot, iegādājoties personīgo klienta karti (turpmāk tekstā
- "Klienta karte"). Klienta karte tiek izsniegta Klientam, kurš vēlas regulāri apmeklēt Klubu.
Klienta kartes vienreizējā izsniegšanas maksa ir 1.99 EUR (viens euro, 99 centi). Klienta kartes

iegādes maksa attiecas uz visām personām, kuras vēlas iegādāties noteikta perioda
Abonementu Klubā un kuras pirmo reizi iegādājas izvēlētā laika perioda Abonementu, vai kuras
Abonementu Klubā iegādājas pēc pārtraukuma, kas ir ilgāks par 6 mēnešiem, vai kuras Klienta
karte ir tikusi anulēta. Izsniegto Klienta karti drīkst lietot tikai tā persona, kuras dati ir norādīti
uz Kartes un Kluba uzskaites sistēmā. Kartes nodošana trešajai personai, bez iepriekšējas Kluba
informēšanas Līguma 6.punktā noteiktajā kārtībā, ir aizliegta. Šī aizlieguma pārkāpšanas
gadījumā, Kluba kartes darbība tiek anulēta.
6. Ja Klients uz sava rēķina vēlas apmeklēt nodarbību kopā ar citu personu, kurai nav piesaistīts
Līgums un/vai Klienta karte, vai atdot citai personai nodarbību no sava Abonementa, Klients
maksā 5,99 EUR (pieci euro 99 centi) par vienu apmeklējuma reizi, un šī maksa tiek noņemta no
samaksātās atlīdzības par Abonementu. Lai izmantotu šajā Līguma punktā noteiktā tiesības,
Klientam ir pienākums par to 12 stundas pirms nodarbības telefoniski vai elektroniski, zvanot uz
Klubu
pa
telefonu
+37167304051
vai +37125571334
vai caur
internetu
www.watermovements.lv vai Facebook lapā, informēt Klubu.
Apmaksas kārtība, Klienta tiesības un pienākumi
7. Izvēloties Līguma tūlītējo apmaksu, priekšapmaksu, Klientam ir pienākums Līguma
noslēgšanas dienā samaksāt pilnu Līguma noteikto samaksu.
8. Klientam ir tiesības ar Klubu vienoties par cita norēķina veida vai kārtības izmantošanu Kluba
pakalpojumu apmaksai, par to noslēdzot atsevišķu pielikumu pie Līguma, kas ar tā abpusēju
parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Neatkarīgi no Līguma apmaksas
veida, Klients nodrošina Līgumā noteikto maksājumu samaksu Līgumā noteiktajā termiņā.
9. Abonementa maksu atbilstoši Līguma noteikumiem Klients maksā Klubam neatkarīgi no
Abonementa faktiskā izmantošanas apjoma. Ja Klients kavē no Līguma izrietošos maksājumus,
Klubam ir tiesības piemērot Klientam kavējuma procentus 1% apmērā no kavētās
neapmaksātās pakalpojumu summas par katru kavējuma dienu, un nodot informāciju par
saistību neizpildi Līguma 19. punktā minētajām personām. Pakalpojuma un Abonementa
apmaksa atbilstoši Līgumam dod tiesības, bet neuzliek pienākumu, izmantot Kluba
pakalpojumus laika periodā, par kuru veikta samaksa par Abonementu.
10. Klientam ir laicīgi jāpiesakās uz nodarbību, zvanot Klubam pa telefonu +37167304051 vai
+37125571334 vai rezervējot caur internetu www.watermovements.lv vai Facebook lapā.
11. Klients, parakstot Līgumu apņemas informēt Klubu par Līguma 10.punktā noteiktajā kārtībā
rezervētās nodarbības atcelšanu ne vēlāk par 6 stundām līdz tās sākumam. Gadījumā, ja
nodarbība tika atcelta vēlāk par 6 stundām līdz tās sākumam, nodarbība tiks uzskatīta par
notikušu. Klientam ir iespēja atgriezt šo nodarbību, samaksājot atlīdzību 6,00 EUR (seši eiro, 00
centi) par neizmantotas nodarbības aktivizēšanu.

12. Ja Klientam nav Kiuba karte, tad papildus Līgumā noteiktajai samaksai, Klients maksā 1,99
EUR (viens eiro 99 centi) atlīdzību, par Klienta kartes izgatavošanu. Ja Klienta karte ir nozaudēta
vai anulēta, Klients maksā 1,99 EUR (viens eiro 99 centi) par Klienta kartes izgatavošanu. Klienta
karti drīkst lietot tikai tā persona, kuras dati ir noradīti uz Klienta kartes un Kluba uzskaites

sistēmā, kartes nodošana citai personai ir aizliegta, izņemot Līgumā aprakstītos gadījumus. Šī
aizlieguma pārkāpšanas gadījumā, Kluba kartes darbība tiek anulēta.
13. Klients, iemaksājot 19.99 EUR (deviņpadsmit eiro 99 centi), vienu reizi Līguma darbības
laikā ir tiesīgs vienoties ar Klubu un nodot citai personai savu ilgtermiņa Līgumu, vienojoties ar
viņu par Klienta Līgumā minēto kopējo materiālo saistību izpildi, pie nosacījuma, ka Klientam
nav no Līguma izrietošu parādu maksājumu un kavētu maksājumu.
14. Ja ierodoties Klubā, Klients, kuram ir aktīva Kluba karte, bet kurš jebkādu iemesla dēļ nevar
to uzrādīt, tādā gadījumā Klients uzrāda jebkuru personas apliecinošu dokumentu.
15. Pirmo reizi ierodoties Klubā, Klienta pienākums ir aizpildīt veselības aptaujas lapu, norādot
patiesu un uz šo brīdi aktuālu informāciju par veselības stāvokli, Klienta anketu un iepazīties
ar Kluba iekšējiem kārtības noteikumiem. Klubam ir tiesības vienpusēji mainīt Kluba iekšējos
kartības noteikumus un Līguma noteikumus, izvietojot aktuālo noteikumu un Līgumu versiju
Kluba mājas lapā www.watermovements.lv
16. Visi Līgumā noteiktie maksājumi ietver pievienotās vērtības nodokli.
Līguma pirmstermiņa izbeigšana
17. Klientam ir tiesības izbeigt Līgumu par 6 mēnešu Abonementu, 2 (divus) mēnešus iepriekš
rakstiski brīdinot par to Kluba administrāciju, un atlīdzinot Klubam radušos zaudējumus, kuru
apmērs tiks noteikts šajā Līgumā noteikto atlikušo nesamaksāto maksājumu apmērā saskaņā ar
maksājuma grafiku un kompensējot summu, kas izriet no Līguma piemērotās atlaides apmēra no
standarta nodarbības cenas (proti, 22.00 EUR (divdesmit divi euro un 00 centi) par katru Līguma
darbības laikā izmantoto/notikušo nodarbību līdz Līguma darbības termiņa beigām vai līdz
Līguma pirmstermiņa izbeigšanai norādītajā kārtībā.
18. Klubam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja:
18.1. Klients vairākkārtīgi ir pārkāpis Kluba iekšējos kārtības noteikumus;
18.2. Klients tīši un apzināti bojā Kluba telpas, mantu vai inventāru.
18.3. Klients nav veicis samaksu un kavējums sastāda vairāk kā 15 (piecpadsmit) dienas no
maksājumu grafikā uzrādītā apmaksas datuma.
Kluba tiesības un pienākumi
19. Klubam ir tiesības nodot parāda piedziņas tiesības par Klienta Līguma ietvaros neveiktajiem
maksājumiem, kā arī no Līguma izrietošiem zaudējumiem, parāda atgūšanas pakalpojumu
sniedzējiem, kuri saņēmuši speciālo atļauju (licenci) parāda atgūšanas pakalpojuma sniegšanai,
kas ietver tiesības izmantot Klienta personas datus Abonementa kredītvēstures veidošanai un
šo datu ievietošanai parādu vēstures datubāzēs.
20. Klubam ir tiesības apturēt Abonementa darbību uz nenoteiktu laiku, ja tas ir saistīts ar trešo
personu rīcību, saglabājot nemainīgus no Līguma izrietošos maksājumus.

21. Klubam ir tiesības aizliegt Klientam apmeklēt Klubu, ja Klienta Līguma darbība ir apturēta
un/vai pārtraukta, pamatojoties uz to, ka Klients nepilda ar Līgumu uzņemtās saistības.
22. Klubam ir tiesības Klienta maksājumu uzraudzību un rēķinu iekasēšanu uzdot trešajām
personām, nododot arī tām nepieciešamos Klienta personas datus.

Abu pušu atbildība
23. Klientam, apmeklējot Kluba telpas, ir saistoši Kluba iekšējie kārtības noteikumi,
pakalpojumu apmaksas noteikumi un pakalpojumu cenrādis. Minētie dokumenti Klientam ir
pieejami Kluba interneta mājas lapā www.watermovements.lv, kā arī Kluba telpās. Klients ir
atbildīgs par minēto noteikumu ievērošanu, ja Klients atrodas Kluba telpās.
24. Gadījumā, ja tiek konstatēta kāda Līguma noteikuma neatbilstība Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem vai arī spēkā neesamība, tā neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā
esamību.
25. Līgums var tikt grozīts tikai pusēm — Klubam un Klientam, abpusēji rakstveidā vienojoties.
Visas izmaiņas Līgumā stājas spēkā grozījumos norādītajā datumā, bet ne vēlāk kā nākamā
mēneša 1. (pirmajā) datumā pēc šādu izmaiņu abpusējas parakstīšanas. Visi Līguma grozījumi
pēc to abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Klientam ir tiesības
mainīt Abonementa veidu un tajā ietilpstošos pakalpojumus, samaksājot pakalpojumu maiņas
maksu, kas minēta Kluba cenrādī.
26. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līguma darbības termiņa beigām
vai līdz Līguma pirmstermiņa izbeigšanai norādītajā kārtībā, pie nosacījuma, ka Līgums ir spēkā
līdz Klienta un Kluba saistību pilnīgai izpildei.
27. Līgums nodrošina iespēju Klientam saņemt dažādus papildpakalpojumus, kuriem var būt
noteikta atsevišķa maksa un speciālas atlaides.
28. Klients atļauj Klubam saglabāt informāciju par Klientu, ka arī Klienta personas datus, tajā
skaitā personu identificējošus kodus, un kā personas datu apstrādes sistēmas pārzinim veikt
personas datu, tajā skaitā personu identificējošu kodu apstrādi saskaņā ar normatīvajiem
aktiem, lai veiktu klientu uzskaiti, pakalpojumu piedāvāšanu, sniegšanu, uzturēšanu un
pilnveidošanu, arī nodrošinātu šī Līguma izpildi. Saskaņa ar Līgumu un tā pielikumiem, saņemtos
fizisko personas datus Klubs apstrādā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ar
mērķi izpildīt savstarpējas no Līguma izrietošas saistības. Personas datu apstrādes ir Klubs.
29. Puses pirms Līguma parakstīšanas ir iepazinušās ar tā saturu, un ar savu parakstu apliecina
ka Līguma saturs pilnīgi un precīzi atspoguļo pušu patieso gribu, slēdzot Līgumu.
30. Visi pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā un nosūtāmi otrai pusei pa pastu vai uz
elektronisko pasta adresi, kas ir noradīta Līgumā Klienta reģistrācijas laikā.
31. Visi strīdi, kas rodas starp Pusēm, risināmi tiesā.

32. Parakstot Līgumu, Kliengts apliecina norādīto datu patiesumu un aktualitāti, ka arī to, ka
pirms Līguma parakstīšanas ir iepazinies ar Līguma un tā pielikumu saturu, un ar savu parakstu
apliecina, ka saturs pilnīgi un precīzi atspoguļo Klienta patieso gribu noslēdzot Līgumu.
33. Līgums sastādīts latviešu valodā un parakstīts 2 (divos) autentiskos eksemplāros, no kuriem
vienu eksemplāru glabā Klients un vienu – Klubs.

Lūdzu ar X atzīmēt izvēlēto PILNA LAIKA ABONEMENTU
6 mēnešu abonements 8 nod./mēn. – 111.99 Eur mēnesī (13.99 eur/nod.)



3 mēnešu abonements 8 nod./ mēn. – 124.99 Eur mēnesī (15.62 eur/nod.)



Pušu rekvizīti un paraksti:
SIA INNOVITA
Juridiskā adrese: Ausekļa 11- 110, Rīga, LV1010, Latvija
Kluba adrese: Ausekļa 11 – 110, Rīga, LV1010, Latvija
Reģistrācijas numurs: 40103832444
SWIFT: HABALV22
Konts: LV28HABA0551039034253

Vārds Uzvārds
Personas kods
Deklarētā un faktiskā adrese

E-pasts: ___________________________
Mob. Tel.: _________________________
Valdes loceklis
______________________/................../
/paraksts/
/vārds, uzvārds/

_______________________/........./
/paraksts/
/vārds, uzvārds/

PIELIKUMS PIE
__.____.____. /līguma datums/
AQUA FITNESS KLUBA KLIENTA LĪGUMA NR.__________
NORĒĶINU VEIDS UN KĀRTĪBA
KLIENTS ___________________ /vārds, uzvārds, personas kods/ (turpmāk tekstā saukts - Klients) un
SIA “INNOVITA”,vienotais reģistrācijas Nr. 40103832444, AQUAFIT STUDIJA [BREEZE}, Ausekļa ielā
11, Rīgā (turpmāk tekstā saukts - Klubs),
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti par Pusēm, pamatojoties uz 201_. gada __.
________ noslēgto AQUA FITNESS KLUBA KLIENTA LĪGUMA NR.__________, turpmāk - Līgums,
sastādīja šo pielikumu par sekojošo:
1.

Puses vienojas par sekojošu norēķinu veidu, ar X atzīmējot izvēlēto norēķinu veidu:
1.1.
skaidrā naudā uz vietas Klubā, uz nomaksu

1.2.
1.2. bezskaidrā naudā, uz nomaksu


2. Ja Puses ir vienojušās par skaidras naudas norēķinu veidu, uz nomaksu, tad Klientam ir
pienākums Līgumā noteikto Abonementa cenu samaksāt uz vietas Klubā skaidrā naudā, veicot
ikmēneša maksājumus, kā arī pirmajā mēnesī papildus samaksājot drošības depozītu Abonementa
cenas viena mēneša maksājuma apmērā, kas kalpo kā garantija Līguma saistību izpildei un/vai
maksa par pēdējo nomaksas mēnesi.
3. Ja Puses ir vienojušās par bezskaidras naudas norēķinu veidu, tad Klientam ir pienākums Līgumā
noteikto Abonementa cenu maksāt, veicot ikmēneša maksājumus, ar pārskaitījumu uz Kluba
norēķinu kontu, kā arī pirmajā mēnesī papildus samaksājot drošības depozītu Abonementa cenas
viena mēneša maksājuma apmērā, kas kalpo kā garantija Līguma saistību izpildei un/vai maksa par
pēdējo nomaksas mēnesi.
3.1. Klients apliecina, ka noslēgs līgumu ar sevis izvēlētu kredītiestādi, kas nodrošina Kluba
elektronisko rēķinu piegādi uz Klienta internetbanku, Kluba elektronisko rēķinu apmaksai
nosakot fiksēto ikmēneša limitu, kas nav mazāks par 130,00 EUR (viens simts trīsdesmit eiro, nulle
centi) katram ikmēneša maksājumam par Klienta Abonementu.
3.2. Klubs rēķinu Klientam sagatavo elektroniski atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” 7.panta
prasībām, un rēķins ir derīgs bez paraksta. Visi no Līguma izrietošie maksājumi tiek automātiski
ieturēti (ja kredītiestādē izvēlēta elektroniskā rēķina automātiskā apmaksa) līdz šī pielikuma
3.punktā noteiktajam tekošajam maksājumu izpildes termiam no Klienta attiecīgā konta
kredītiestādē saskaņā ar Klientu un kredītiestādi noslēgtu līgumu.
3.3. Neatkarīgi no Kluba rēķina saņemšanas veida, Klients nodrošina Kluba rēķina samaksu līdz šī
pielikuma 3.punktā noteiktam datumam.
3.4. Par Kluba rēķina samaksas datumu ir uzskatāms datums, kurā Klubs saņēmis Klienta
maksājumu atbilstoši Kluba rēķinam. Norēķinu veida maiņa, vai kredītiestādes pakalpojumu
neizmantošana neietekmē Līguma spēkā esamību, kā arī Kluba un Klienta tiesību un pienākumu
izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem.
3.5. Turpmāk visi no Līguma izrietošie rēķini tiek nosūtīti Klientam elektroniski uz Klienta norādīto
elektroniskā pasta adresi un Klienta internetbanku, ja Klients noslēdzis līgumu ar kredītiestādi par šī
pielikuma 3.1. punkta izpildi.

3.6. Gadījumā, ja Klients veic Līguma apturēšanu, viņš netiek atbrīvots no kārtējā Līguma
maksājuma, t.i., jebkurā gadījumā Klientam ir jāveic Līgumā norādītie maksājumi saskaņā ar
maksājumu grafiku.
4. Puses vienojas, ka neatkarīgi no izvēlētā norēķinu veida, Klients Abonementa cenas maksājumus
veiks saskaņā ar saskaņā ar sekojošu maksājumu grafiku:
Nr.p.k.

Veicamais maksājums

1.

Depozīts

Veicamā
summa, EUR

maksājumu Maksājuma
izpildes termiņš

2.
3.
(...)
5.
Puses vienojas, ka iemaksāto drošības depozītu Klubs ir tiesīgs izmantot (dzēst)
Klienta kavēto Līgumā norādīto maksājumu segšanai, ja Klients ir nokavējis maksājuma
apmaksas termiņu, kā arī izmantot Kluba zaudējumu segšanai Līguma pirmstermiņa izbeigšanas
gadījumā. Ja drošības depozīts izmantots (dzēsts) Līguma darbības laikā, Klientam ir pienākums
to atjaunot 5 (piecu) darba dienu laikā.
6.
Ja iemaksātais drošības depozīts Līguma darbības laikā nav ticis dzēsts, tas Līguma
darbības termiņa beigās tiek ieskaitīts kā Abonementa cenas nomaksas pēdējā mēneša
maksājums.
7.
Klubs ir tiesīgs, nebrīdinot par to Klientu, apturēt Līguma un līdz ar to Abonementa
darbību, ja Klients nav noteiktajā termiņā samaksājis Līguma kārtējās Abonemeta cenas daļas
apmaksas summu vai daļu no tās atbilstoši Maksājumu grafikam, vai arī automātisko maksājumu
gadījumā – nav nodrošinājis norēķinu kartē vai norēķinu kontā nepieciešamo Līguma kārtējās
Abonemeta cenas daļas apmaksas summu vai daļu no tās atbilstoši Maksājumu grafikam, vai arī
gadījumā, ja no Kluba neatkarīgu apstākļu dēļ maksājums nav saņemts. Šajā gadījumā Līguma
darbības laiks netiek pagarināts, bet Klientam ir tiesības atjaunot Līguma darbību, samaksājot
Klubam izveidojušos parāda summu, kā arī apmaksāt Klubam administratīvos izdevumus par
Līguma darbības atjaunošanu 10 EUR,- (desmit eiro) apmērā. Klientam ir jāturpina veikt
Līguma ikmēneša maksājumu apmaksa saskaņā ar maksājumu grafiku. Līgums tiek automātiski
izbeigts gadījumā, ja kārtējais maksājums nav apmaksāts ilgāk par 15 (piecpadsmit) dienām.
8.
Šis pielikums sastādīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.
Abiem šī pielikuma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Šis pielikums ir Līguma neatņemama
sastāvdaļa.
9.

Pušu rekvizīti un paraksti:

SIA INNOVITA
Juridiskā adrese: Ausekļa 11- 110, Rīga, LV1010, Latvija
Kluba adrese: Ausekļa 11 – 110, Rīga, LV1010, Latvija
Reģistrācijas numurs: 40103832444
SWIFT: HABALV22
Konts: LV28HABA0551039034253

Vārds Uzvārds
Personas kods
Deklarētā un faktiskā adrese

E-pasts: ___________________________
Mob. Tel.: _________________________

Valdes loceklis
______________________/................../
/paraksts/
/vārds, uzvārds/

_______________________/........./
/paraksts/
/vārds, uzvārds/

