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Ұғымдар жəне Жалпы ережелер
Осы Шарт Тараптар деп аталатын жеке тұлғалар
(бұдан əрі мəтін бойынша Тапсырыс беруші
немесе Тапсырыс берушілер) мен "FitnessLink"
("Фитнесслинк") ЖШС (бұдан əрі мəтін
бойынша Орындаушы) арасындағы азаматтыққұқықтық қатынастарды реттейді.
Осы Шарттың мəні Орындаушы ұсынатын дене
шынықтыру, дене шынықтыру-сауықтыру ісшараларын жəне өзге де қызметтерді (бұдан əрі
мəтін бойынша – Қызметтер) ұйымдастыру жəне
өткізу
жөніндегі
қызметтерді
көрсетуге
байланысты азаматтық-құқықтық қатынастар
болып табылады.
Қызметтерді
көрсету
тəртібі
Орындаушының**** ресми сайтында (бұдан əрі
мəтін бойынша – Орындаушының сайты)
орналастырылған
Орындаушы
бекіткен
Қызметтерді көрсету ережелерімен (бұдан əрі
мəтін бойынша – Қызметтерді көрсету
ережелері) айқындалады.
Орындаушы Тапсырыс берушіні жазбаша
хабардар ете отырып, кез келген сəтте Қызметтер
көрсету
ережелерін
біржақты
тəртіппен
өзгертуге құқылы. Тапсырыс берушіні Қызмет
көрсету ережелерінің өзгергені туралы хабардар
ету Орындаушының ресми сайтында тиісті
ақпаратты
орналастыру
арқылы
жүзеге
асырылады. Кез келген жағдайда Тапсырыс
беруші Шарт бойынша кез келген өзгерістерді өз
бетінше қадағалауға міндеттенеді.
Қызметтер тізімі Орындаушының ресми
сайтында бар.
Қызмет көрсету орны арнайы техникалық
құралдармен жарақтандырылған жəне дене
шынықтыру жəне дене шынықтыру-сауықтыру
іс-шараларын ұйымдастыруға жəне өткізуге
арналған тиісті "Fitnation" фитнес – клубы (бұдан
əрі мəтін бойынша-Клуб) болып табылады.
Клубтың орналасқан жері Тараптармен Жеке
кабинетте келісіледі.
Осы Шарт Қазақстан Республикасы Азаматтық
кодексінің 389-бабына сəйкес қосылу шарты
(бұдан əрі мəтін бойынша Шарт) болып
табылады. 18 жасқа толған кез келген əрекетке
қабілетті жеке тұлға осы Шартқа қосылған
сəттен бастап осы Шартта, Қызметтер көрсету
ережелерінде, Шарттың ажырамас бөлігі болып
табылатын осындай Шарттың Қосымшаларында
көзделген талаптарда қызметтер алуға құқылы.
Осы
Шартқа
қосылу
тіркеу
жəне
Орындаушының ресми Сайтында жəне/немесе
мобильді қосымша арқылы **** «Жеке кабинет»
электрондық сервисіне (бұдан əрі мəтін бойынша
– Жеке кабинет) қол жеткізу арқылы жүзеге
асырылады. Жеке кабинетті белгіленген
тəртіппен тіркеген кезден бастап Тапсырыс
беруші осы Шарттың тарапы болады, осы
Шартта жəне Қызметтер көрсету ережелерінде
көзделген құқықтарды пайдалануға құқылы,
сондай-ақ осы Шартта, Қызметтер көрсету
ережелерінде жəне Жеке кабинетте қамтылған
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Понятия и Общие положения
Настоящий Договор регулирует гражданскоправовые отношения между физическими
лицами (далее по тексту Заказчик или Заказчики)
и ТОО «FitnessLink» («ФитнесЛинк») (далее по
тексту Исполнитель), вместе именуемые
Стороны.
Предметом настоящего Договора являются
гражданско-правовые отношения, связанные с
оказанием услуг по организации и проведению
физкультурных, физкультурно-оздоровительных
мероприятий и иных услуг (далее по тексту –
Услуги), предоставляемых Исполнителем.
Порядок оказания Услуг также определяется
Правилами оказания услуг (далее по тексту –
Правила оказания услуг), утвержденными
Исполнителем,
которые
размещены
на
официальном сайте Исполнителя **** (далее по
тексту – Сайт Исполнителя).
Исполнитель вправе в одностороннем порядке
изменять Правила оказания услуг в любой
момент с письменным уведомлением Заказчика.
Уведомление Заказчика об изменении Правил
оказания
услуг
осуществляется
путем
размещения соответствующей информации на
официальном Сайте Исполнителя. В любом
случае, Заказчик обязуется отслеживать любые
изменения по Договору самостоятельно.
Перечень Услуг содержится на официальном
Сайте Исполнителя.
Местом
оказания
Услуг
является
соответствующий фитнес-клуб «Fitnation»,
оснащенный
специальными
техническими
средствами и предназначенные для организации
и проведения физкультурных и физкультурнооздоровительных мероприятий (далее по тексту
–
Клуб).
Место
нахождение
Клуба
согласовывается Сторонами в Личном кабинете.
Настоящий Договор является договором
присоединения в соответствии со ст. 389
Гражданского кодекса Республики Казахстан
(далее по тексту Договор). Любое дееспособное
физическое лицо, достигшее 18 лет, имеет право
получить Услуги на условиях, предусмотренных
настоящим Договором, Правилами оказания
услуг, Приложениями к Договору, которые
являются
неотъемлемой
частью
такого
Договора, с момента присоединения к
настоящему Договору.
Присоединение к настоящему Договору
осуществляется посредством регистрации и
получения на официальном Сайте Исполнителя
и/или через мобильное приложение **** доступа
к электронному сервису «Личный кабинет»
(далее по тексту – Личный кабинет»). С момента
регистрации Личного кабинета в установленном
порядке
Заказчик
становится
стороной
настоящего Договора, вправе пользоваться
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қызметтер көрсету талаптарында көзделген
міндеттерді орындауға міндеттенеді. Шарт
жасалды деп есептеледі жəне ол бойынша
барлық талаптар, оның ішінде Шартқа
Қосымшалардың талаптары тіркелгеннен кейін
қабылданды деп есептеледі. Тапсырыс беруші
Жеке
кабинетте
(«келісемін/қабылдаймын/растаймын»
батырмасын басу жəне/немесе белгі қою арқылы
бекіту əрекетін жүзеге асыруға) өзінің мынадай
растамасын белгілеуге міндетті: «Мен Шарттың
талаптарымен танысқанымды растаймын жəне
Шартты жəне Қызметтер көрсету ережелерін
қабылдаймын. Мен Шартқа сəйкес менің жеке
дербес деректерімді жинауға жəне өңдеуге жəне
оларды трансшекаралық беруге келісемін,
сондай-ақ өзімнің төлем картамды тіркедім».
1.8. Тіркеу жəне пайдалануға рұқсат алу кезінде
Жеке кабинет Тапсырыс берушіге құпия
сақталуы тиіс, қандай да бір адамдарға беруге
тыйым салынатын арнайы тексеру жəне қол
жеткізу құралдарын ұсынады. Жеке кабинетке
кіру, оны пайдалану тəртібі туралы ақпарат
Орындаушының сайтында орналастырылады
жəне Тапсырыс берушінің сақтауы үшін
міндетті.
1.9. Жеке кабинетте техникалық мүмкіндіктерді іске
асыру кезінде Орындаушы мынадай ақпаратты
орналастыруы жəне мынадай мүмкіндіктерді
ұсынуы мүмкін, бірақ олармен шектелмейді:
•
Тапсырыс берушінің Т.А.Ə.;
•
Тапсырыс
берушінің
телефоны
жəне
электрондық поштасы;
•
Клубтың орналасқан жері, қызмет көрсету
кезеңі, құны жəне қызмет көрсету тізбесі туралы
ақпарат;
•
Клубтың орналасқан жері туралы өзгеріс енгізу
(Орындаушының басқа клубын таңдау);
•
Қызмет көрсету кезеңін анықтау;
•
Тапсырыс
берушіге
қажетті
қосымша
қызметтерді анықтау;
•
Қызмет көрсету мерзімін тоқтату, мерзімінен
бұрын тоқтату (осы Шартты бұзу), берешекті
көрсетілген қызметтер есебіне есептен шығару
жəне т. б. туралы өтініштерді ресімдеу жəне
беру;
•
Қосымша қызметтерге жəне/немесе іс-шараларға
жазу, тиісті жазбаларды жою;
•
Көрсетілген қызметтер жəне төлемдер бойынша
берешек туралы ақпарат;
•
Орындаушы туралы ақпаратты / жарнаманы
орналастыру;
•
Басқа да мүмкіндіктер.
1.10. Тараптар Жеке кабинеттегі барлық іс-əрекеттер
Тапсырыс беруші тиісті түрде жасаған болып
есептеледі
жəне
осы
Шарт
бойынша
Тараптардың
азаматтық-құқықтық
қатынастарын реттеу мəселесі бойынша заңды
маңызы бар болып табылады деп келіседі.
Тапсырыс беруші өзінің тексеру жəне қол
жеткізу құралдарын пайдалану кезінде Жеке
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правами,
предусмотренными
настоящим
Договором, и Правилами оказания услуг, а также
обязуется
выполнять
обязанности,
предусмотренные
настоящим
Договором,
Правилами оказания услуг и условиями оказания
услуг, содержащими в Личном кабинете.
Договор считается заключенным, и все условия
по нему, в том числе условия Приложений к
Договору
считаются
принятыми,
после
регистрации.
Заказчик
обязан
отметить
(осуществить утвердительное действие путем
проставления галочки и/или нажатия на клавишу
«согласен/принимаю/подтверждаю») в Личном
кабинете следующее свое подтверждение: «Я
подтверждаю, что ознакомлен с условиями
Договора и принимаю Договор и Правила
оказания услуг. Я согласен на сбор и обработку
моих личных Персональных данных согласно
Договору и их трансграничную передачу, а
также зарегистрировал свою Платёжную карту».
При регистрации и получении доступа для
использования Личным кабинетом Заказчику
предоставляются
специальные
средства
проверки и доступа, которые должны быть
сохранены в тайне, которые запрещается
передавать каким-либо лицам. Информация о
порядке
доступа,
пользования
Личным
кабинетом размещается на Сайте Исполнителя и
обязательна для соблюдения Заказчиком.
В Личном кабинете при реализации технических
возможностей
Исполнителем
может
размещаться
следующая
информация
и
предоставляются следующие возможности, но не
ограничиваясь:
ФИО Заказчика;
Телефон и электронная почта Заказчика;
Информация о месте нахождения Клуба,
Периоде оказания услуг, стоимости и перечне
Услуг;
Вносить изменение о месте нахождения Клуба
(выбрать другой Клуб Исполнителя);
Определять Период оказания Услуг;
Определять
Дополнительные
услуги,
необходимые Заказчику;
Оформлять и подавать заявления о заморозке,
досрочном прекращении Периода оказания
услуг (расторжении настоящего договора), о
списании задолженности в счет оказанных Услуг
и т.д.;
Запись на Дополнительные услуги и/или
мероприятия, отмена соответствующих записей;
Информация об оказанных услугах и
задолженности по оплатам;
Размещение информации / рекламы об
Исполнителе;
Иные возможности.
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кабинетте жасалған барлық іс-əрекеттер үшін
толық жауапкершілікті өзіне алады.
1.11. Тапсырыс беруші осы Шартты жасай отырып,
оның
Қызметтер
көрсету
ережелерімен
танысқанын жəне оған түсінікті екенін, оның осы
Шартта көзделген қызметтерді алуға кедергі
келтіретін аурулары жəне/немесе денсаулық
жағдайы жоқ екенін растайды.
Ұғымдар:
Топтық сабақтар – абонементті сатып алу кезінде
немесе одан кейін Тапсырыс беруші таңдаған
жəне Тапсырыс беруші Қосымша қызмет үшін
Ақы төлеу шарттарына сəйкес қосымша төлейтін
нақты Клубтың жəне нақты сабақтың ұсынысы
мен қағидаларына сəйкес топтық жаттығуларға
көп немесе бір рет қатысудың Қосымша
қызметтері;
Жеке деректер – бұл олардың негізінде
айқындалған немесе айқындалатын Дербес
деректер субъектісіне қатысты, электрондық,
қағаз жəне (немесе) өзге де материалдық
жеткізгіште тіркелген мəліметтер. Дербес
деректерге мыналар жатады (қоса алғанда, бірақ
онымен шектелмей): тегі, аты, əкесінің аты, тегі
мен атының транскрипциясы, жынысы, жеке
сəйкестендіру нөмірі (ЖСН), туған күні,
байланыс телефондары, жеке тұлғаның банктік
деректемелері, қолы, жеке басын куəландыратын
құжаттың деректері (құжаттың атауы, құжаттың
нөмірі, құжаттың берілген күні, құжаттың
қолданылу мерзімі, құжатты берген орган),
электрондық
поштаның
мекенжайы,
тұрғылықты жерінің мекенжайы, Клиенттің
саусағының таңбасының белгілі бір нүктелерінің
цифрлық), сондай-ақ жеке қол жеткізу коды
(электрондық
поштаға
жіберілген).
Дербес деректерді сақтау мерзімі, егер Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
өзгеше
көзделмесе, осы Шарт бойынша оларды жинау
жəне өңдеу мақсаттарына қол жеткізу күнімен
айқындалады.
Төлем картасы – Тапсырыс берушінің келісімі
бойынша Тапсырыс берушіге тиісті абонемент
үшін төлем жəне Шарт талаптарына сəйкес
Қосымша қызметтер үшін төлем алынатын
Тапсырыс берушінің төлем картасы.
2.
2.1.

Шарттың мəні
Осы Шартқа сəйкес Орындаушы Тапсырыс
берушіге мынадай қызметтерді ұсынуды
қамтамасыз етуге міндеттенеді:
Тапсырыс беруші Жеке кабинетте көрсеткен
белгілі бір уақыт кезеңі ішінде (бұдан əрі мəтін
бойынша – қызмет көрсету кезеңі) клубқа тəулік
бойы
бару
жəне
клубта
орналасқан
жабдықтарды,
құрал-саймандарды
дене
шынықтырумен
айналысу
мақсатында
пайдалану мүмкіндігі.

1.10. Стороны соглашаются, что все действия в
Личном
кабинете,
будут
считаться
совершенными
надлежащим
образом
Заказчиком и будут являться юридически
значимыми
по
вопросу
регулирования
гражданско-правовых отношений Сторон по
настоящему Договору.
Заказчик берёт на себя полную ответственность
за все действия, которые совершены в Личном
кабинете при использовании его средства
проверки и доступа.
1.11. Заказчик, заключая настоящий Договор,
подтверждает, что он ознакомлен и ему понятны
Правила оказания услуг, у него отсутствуют
заболевания
и/или
состояния
здоровья,
препятствующие
получению
услуг,
предусмотренных настоящим договором.
Понятия:
Групповые занятия – Дополнительные услуги
многократного или однократного посещения
групповых тренировок согласно предложению и
правилам конкретного Клуба и конкретного
занятия, выбранные Заказчиком при или после
приобретения абонемента, и оплачиваемые
Заказчиком дополнительно согласно условиям
Платы
за
Дополнительную
услугу;
Персональные данные – это сведения,
относящиеся
к
определенному
или
определяемому на их основании субъекту
персональных данных, зафиксированные на
электронном, бумажном и (или) ином
материальном носителе. К Персональным
данным
относится
(включая,
но
не
ограничиваясь): фамилия, имя, отчество,
транскрипция фамилии и имени, пол,
индивидуальный идентификационный номер
(ИИН), дата рождения, контактные телефоны,
банковские реквизиты физического лица,
подпись, данные документа удостоверяющего
личность (наименование документа, номер
документа, дата выдачи документа, срок
действия документа, орган выдавший документ),
адрес электронной почты, адрес места
жительства, цифровая карта определённых точек
оттиска
пальца
Клиента
(не
является
отпечатком), а также персональный код доступа
(отправленный
на
электронную
почту).
Срок хранения Персональных
данных
определяется датой достижения целей их сбора и
обработки по настоящему Договору, если иное
не
предусмотрено
законодательством
Республики
Казахстан.
Платёжная карта –платёжная карта Заказчика, с
которой по согласию Заказчика взимаются Плата
Заказчика за соответствующий абонемент и
Плата за Дополнительные услуги согласно
условиям Договора.
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2.2.

2.3.

•
•
•
•

2.4.

3.
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
•
•

3.5.

3.6.

Қызметтердің құны Тапсырыс беруші таңдаған
Қызметтерді көрсету кезеңіне байланысты жəне
Орындаушының Сайтында жəне Жеке кабинетте
көрсетіледі. Бұл ретте Тапсырыс беруші осы
Шартты
жасасқан
күні
Орындаушының
Сайтында орналастырылған қызметтердің құны
қолданылады.
Осы Шарттың 2.1. тармағында көрсетілген
Қызметтерден басқа Орындаушы Тапсырыс
берушіге Қосымша қызметтер алуға мүмкіндік
береді, атап айтқанда:
Фитнес жаттықтырушысымен жеке жаттығулар;
Топтық сабақтарға қатысу;
Шарттың қолданылуын тоқтата тұру (тоқтату)
мүмкіндігі;
Орындаушының кез келген Клубына бару
мүмкіндігі;
Осы
Қосымша
қызметтер
тізбесін
Орындаушының ресми Сайтында орналастыру
арқылы Тапсырыс берушінің келісімінсіз
Орындаушы
нақтылауы/өзгертуі
мүмкін.
Орындаушы Қосымша қызметтердің құнын өз
сайтында белгілейді. Бұл ретте Тапсырыс беруші
Қосымша қызметтерге ақы төлеген күні
Орындаушының
Сайтында
орналастырған
Қосымша қызметтердің құны қолданылады.
Тапсырыс беруші Тараптар келіскен Шарттарда
Қызметтер мен Қосымша қызметтер үшін ақы
төлеуге міндеттенеді.
Қызметтер мен қосымша қызметтер көрсету
тəртібі
Орындаушы Клубтың жұмыс сағатын, қызмет
көрсету
уақыты
туралы
ақпаратты
Орындаушының Сайтында орналастырады жəне
/ немесе өзге тəсілмен Тапсырыс берушінің
назарына жеткізеді.
Қызметтер Тапсырыс берушіге Жеке Кабинетте
тараптармен келісілген уақыт кезеңі ішінде
көрсетіледі (Қызмет көрсету кезеңі).
Қызмет көрсету кезеңі Тапсырыс беруші
көрсеткен, Жеке кабинетте Тараптармен
келісілген күннен бастап есептеледі.
Осы Шарт бойынша Қызметтерді алу құқығы
төменде көрсетілген оқиғалардың бірі басталған
сəттен бастап тоқтатылады:
Қызмет көрсету кезеңінің аяқталу күні келді;
Тапсырыс беруші немесе Орындаушы осы
Шартта көзделген талаптармен осы Шартты
орындаудан мерзімінен бұрын бас тартты (Шарт
мерзімінен бұрын бұзылды).
Қосымша қызметтерді алу үшін таңдалған
қосымша қызметке Жеке кабинет арқылы
жазылу қажет. Қосымша қызметтер Тараптармен
келісілген Қызметтерді көрсету кезеңінде Жеке
кабинетте көрсетіледі.
Қосымша қызмет Жеке кабинетте тиісті жазба
енгізілген жəне оның ақысы төленген сəттен
бастап Тараптармен келісілген болып саналады.
Тапсырыс беруші Қосымша қызметтерді олар
толық 100% төленгеннен кейін ғана алуға
құқылы.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

•
•
•
•

2.4.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

•

Предмет Договора
Согласно настоящему Договору, Исполнитель
обязуется обеспечить Заказчику предоставление
Услуг, которые включают:
возможность в течение определенного периода
времени, указанного Заказчиком в Личном
кабинете (далее по тексту – Период оказания
услуг), круглосуточно посещать Клуб и
использовать
оборудование,
инвентарь,
размещенные в Клубе, с целью занятием
физической культурой.
Стоимость Услуг зависит от Периода оказания
услуг, выбранного Заказчиком, и указывается на
Сайте Исполнителя и в Личном кабинете. При
этом
применяется
стоимость
Услуг,
размещенная на Сайте Исполнителя на дату
заключения Заказчиком настоящего Договора.
Помимо Услуг, указанных в п.2.1. настоящего
Договора,
Исполнитель
предоставляет
возможность
Заказчику
получить
Дополнительные услуги, а именно:
Персональные тренировки с фитнес-тренером;
Участие в групповых занятиях;
Возможность
приостановления
действия
Договора (Заморозка);
Возможность посещения любых Клубов
Исполнителя;
Данный перечень Дополнительных услуг может
уточняться/изменяться
Исполнителем
без
согласования с Заказчиком путем размещения на
официальном Сайте Исполнителя. Стоимость
Дополнительных
услуг
устанавливается
Исполнителем на Сайте Исполнителя. При этом
применяется стоимость Дополнительных услуг,
размещенная на Сайте Исполнителя на дату
оплаты Дополнительных услуг Заказчиком.
Заказчик обязуется оплачивать Услуги и
Дополнительные услуги на согласованных
Сторонами условиях.
Порядок оказания Услуг и Дополнительных
услуг
Часы работы Клуба, информация о времени
предоставления
Услуг
размещается
Исполнителем на Сайте Исполнителя и/или
иным способом доводятся до сведения
Заказчика.
Услуги оказываются Заказчику в течение
периода времени, согласованного Сторонами в
Личном кабинете (Период оказания услуг).
Период оказания Услуг исчисляется с даты,
указанной
Заказчиком,
согласованной
Сторонами в Личном кабинете.
Право получения Услуг по настоящему
Договору прекращается с момента наступления
одного из нижеуказанных событий, которое
произойдет первым:
Наступила дата окончания Периода оказания
услуг;
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3.7.

Осы Шарт бойынша Қосымша қызметтер алу
құқығы төменде көрсетілген оқиғалардың бірі
басталған сəттен бастап тоқтатылады:
•
Тапсырыс
беруші
Қосымша
қызметті
Тараптармен келісілгендей бірнеше рет алу;
•
Қызмет көрсету кезеңінің аяқталу күні келу;
•
Тапсырыс беруші немесе Орындаушы осы
Шартта көзделген талаптармен осы Шартты
(Шарт мерзімінен бұрын бұзылды) орындаудан
мерзімінен бұрын бас тарту.
3.8. Осы Шарт бойынша Қызметтер жəне /немесе
Қосымша қызметтер көрсету мақсатында
Тапсырыс берушіні клубқа рұқсат беру
Тапсырыс берушінің саусағы бедерінің белгілі
бір нүктелерінің, атап айтқанда саусағындағы 8
нүктенің цифрлық картасын алу арқылы жүзеге
асырылады.
3.9. Тапсырыс берушіге Қызметтер жəне/немесе
Қосымша қызметтер көрсету фактісі көрсетілген
қызметтерді актілермен растауды талап етпейді
жəне Қызметтер көрсету кезеңі өткеннен кейін
аяқталды деп есептеледі. Егер осы Шарттың
қолданылу
кезеңінде
Тапсырыс
беруші
тарапынан
осы
Шарттың
3.10-тармақта
белгіленген тəртіппен наразылықтар болмаса,
Қызметтер осы Шарттың талаптарына сəйкес
толық көлемде жəне тиісті түрде көрсетілген
болып есептеледі.
3.10. Тапсырыс беруші көрсетілген Қызметтердің
жəне/немесе Қосымша қызметтердің осы
Шарттың талаптарына жəне/немесе Қызметтер
көрсету ережелеріне сəйкессіздігі анықталған
кезден бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде
Орындаушыға тиісті кінə қоюға құқылы.
Көрсетілген мерзім өткеннен кейін Тапсырыс
берушінің көрсетілген Қызметтердің көлемі
жəне/немесе сапасы бойынша талаптары негізсіз
болып табылады.
3.11. Тапсырыс беруші Қызметтерді жəне/немесе
Қосымша қызметтерді алуға уақытша кедергі
келтіретін
мəн–жайлар
туындаған
кезде
қосымша опцияны (қызметті) пайдалануға –
Қызметтер көрсету кезеңін тоқтата тұруға (бұдан
əрі мəтін бойынша-Тоқтату) құқылы. Қызмет
көрсету кезеңін Тоқтату бойынша Қызметтер
ақылы негізде ұсынылады. Тоқтату бойынша
қызметтің құны Орындаушының сайтында,
сондай-ақ
Жеке
кабинетте
көрсетіледі.
Тоқтатуды пайдалану жəне рəсімдеу тəртібі:
Тапсырыс беруші Жеке кабинетте «тоқтату»
пернесін іске қосуы керек. Тоқтату кезеңі – əр 30
күнтізбелік күн сайын. Тоқтатудың ең ұзақ кезеңі
Жеке кабинетте белгіленеді жəне қандай да бір
себептер мен мəн-жайлар, оның ішінде ауру,
демалыс,
жүктілік,
қызметтік
іссапар
жəне/немесе кез келген өзге де себептер мен мəнжайлар бойынша ұлғайтылмайды. Тоқтату
қызметтерін тоқтата тұру «Cancel» пернесін іске
қосу арқылы жүзеге асырылады. Тоқтатып
қойған күндер саны ақшалай өтемақымен
алмастырылмайды жəне қызмет көрсетудің жаңа
кезеңіне ауыстырылмайды.

•

Заказчик или Исполнитель досрочно отказались
от исполнения настоящего Договора (Договор
досрочно
расторгнут)
на
условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
3.5. Для
получения
Дополнительных
услуг
необходимо
записаться
на
выбранную
Дополнительную услугу через Личный кабинет.
Дополнительные услуги оказываются в Период
оказания услуг, согласованный сторонами в
Личном кабинете.
3.6. Дополнительная услуга считается согласованной
Сторонами
с
момента
внесения
соответствующей записи в Личном кабинете и ее
оплаты. Заказчик имеет право получить
Дополнительные услуги только после их полной
100% оплаты.
3.7. Право получения Дополнительных услуг по
настоящему Договору прекращается с момента
наступления одного из нижеуказанных событий,
которое произойдет первым:
•
Заказчик получил Дополнительную Услугу
столько раз, сколько было согласовано
Сторонами;
•
Наступила дата окончания Периода оказания
услуг;
•
Заказчик или Исполнитель досрочно отказались
от исполнения настоящего Договора (Договор
досрочно
расторгнут)
на
условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
3.8. Допуск
Заказчика
в
Клуб
с
целью
предоставления Услуг и /или Дополнительных
услуг по настоящему Договору осуществляется
путем получения цифровой карты определённых
точек оттиска пальца Заказчика, а именно 8 точек
на пальце.
3.9. Факт оказания Заказчику Услуг и/или
Дополнительных
услуг
не
требует
подтверждения актами оказанных услуг и
считается свершившимся по истечении Периода
оказания услуг. Услуги считаются оказанными в
полном объеме и надлежащим образом в
соответствии с условиями настоящего Договора,
если в период действия настоящего Договора со
стороны Заказчика не предъявлялось претензий
в порядке, установленном п.3.10. настоящего
Договора.
3.10. Заказчик вправе в течение 5 (пяти) календарных
дней с момента обнаружения несоответствия
оказанных Услуг и/или Дополнительных услуг
требованиям настоящего Договора и/или
Правилам
оказания
услуг,
предъявить
соответствующую претензию Исполнителю. По
истечении указанного срока претензии Заказчика
по их объему и/или качеству оказанных Услуг
являются необоснованными.
3.11. Заказчик
вправе
при
возникновении
обстоятельств,
временно
препятствующих
получению Услуг и/или Дополнительных услуг,
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3.12. Егер Тапсырыс беруші Қосымша қызмет –
Топтық сабақтарға ие болса, онда Клиент келесі
шарттарды сақтай отырып, Қызмет көрсету
кезеңі ішінде Жеке кабинетте белгіленген жəне
осындай Қосымша қызмет көрсететін Клубта
Топтық сабақтарға қатысуға құқылы (егер нақты
Топтық сабақтардың ережелерінде өзге тəртіп
көзделмесе):
3.12.1. Тапсырыс беруші өзі таңдаған əрбір Топтық
сабаққа Орындаушының Сайты немесе Жеке
кабинет арқылы жазылуға тиіс;
3.12.2. Орындаушы Тапсырыс берушіге белгілі бір
Топтық сабаққа жазылу мүмкіндігіне кепілдік
бермейді,
өйткені
əр
Топтық
сабаққа
қатысушылардың саны шектеулі;
3.13. Орындаушының сайтында əрбір Топтық сабаққа
жазба осындай Топтық сабақ өткізілетін күнге
дейін кемінде 1 (бір) апта бұрын ашылады;
3.14. Егер Тапсырыс беруші өзі жазылған Топтық
сабаққа бара алмаса, ол тиісті Топтық сабақ
басталғанға дейін 1 (бір) сағаттан кешіктірмей
Орындаушының Сайты немесе Жеке кабинет
арқылы осы жазбаны жоюға міндетті, олай
болмаған жағдайда Тапсырыс беруші сабаққа
қатысқаны жəне осы өткізілген топтық сабақ
үшін ақы оған қайтарылмайтыны қабылдайды.
Егер Тапсырыс беруші 1 (бір) ай ішінде
қатарынан 2 (екі) рет немесе жиынтық 2 (екі) рет
жоғарыда көрсетілген жазбаны уақтылы жою
жөніндегі
міндетті
орындамаса,
онда
Орындаушы Орындаушының сайтында немесе
Жеке кабинетте тапсырыс берушінің осыған
байланысты төлемді азайтуды немесе қайтаруды
талап ету құқығынсыз 2 (екі) аптаға Топтық
сабақтарға жазылу мүмкіндігін бұғаттауға
құқылы.
4.
4.1.

4.2.

Қызметтердің құны мен төлеу тəртібі
Егер Орындаушы Тапсырыс берушіге Қызметтер
көрсету кезеңі ішінде Қызметтер жəне/немесе
Қосымша қызметтер алу мүмкіндігін ұсынса,
бірақ Орындаушыға байланысты емес себептер
бойынша Тапсырыс беруші Қызметтерді жəне/
немесе Қосымша қызметтерді пайдалануды
жүзеге асырмаса, Қызметтер көрсету кезеңі
ұзартылмайды жəне, егер осы Шартта өзгеше
көзделмесе, Қызметтер жəне/немесе Қосымша
қызметтер осы Шартта келісілген талаптармен
төленуге жатады. Егер Тапсырыс беруші
Орындаушының кінəсінен емес Қызметті
жəне/немесе Қосымша қызметті алмаған
жағдайда, көрсетілетін Қызмет жəне/ немесе
Қосымша көрсетілетін қызмет үшін төлемақы
толық немесе ішінара қайтаруға жатпайды.
Қызметтер мен Қосымша қызметтердің құны
Орындаушының Сайтында жəне Тапсырыс
берушінің Жеке кабинетінде көрсетіледі, осы
Шарттың талаптарымен айқындалады.

воспользоваться
дополнительной
опцией
(услугой) – приостановить Период оказания
услуг (далее по тексту – Заморозка). Услуги по
Заморозке
Периода
оказания
услуг
предоставляются на возмездной основе.
Стоимость услуги по Заморозке указывается на
Сайте Исполнителя, а также в Личном кабинете.
Порядок
использования
и
оформления
Заморозки: в Личном кабинете Заказчику
необходимо активировать клавишу «Заморозка».
Период Заморозки – каждые 30 календарных
дней. Максимальный период Заморозки
устанавливается в Личном кабинете и не может
быть увеличен ни по каким причинам и
обстоятельствам, в том числе болезнь, отпуск,
беременность, служебная командировка и/или
любые иные причины и обстоятельства.
Приостановка
услуг
по
Заморозке
осуществляется путем активации клавиши
«Cancel». Количество дней Заморозки не
заменятся денежной компенсацией и не
переносится на новый Период оказания услуг.
3.12. Если Заказчик приобрёл Дополнительную
услугу – Групповые занятия, то Клиент имеет
право посещать Групповые занятия в Клубе,
отмеченном
в
Личном
кабинете
и
предоставляющим такую Дополнительную
услугу, в течение Периода оказания услуг с
соблюдением следующих условий (если правила
конкретных
Групповых
занятий
не
предусматривают иного порядка):
3.12.1. Заказчик должен записаться через Сайт
Исполнителя или Личный кабинет на каждое
выбранное им Групповое занятие;
3.12.2. Исполнитель
не
гарантирует
Заказчику
возможность
записаться
на
конкретное
Групповое занятие, поскольку количество
участников каждого Группового занятия
ограничено;
3.13. На Сайте Исполнителя запись на каждое
Групповое занятие открывается не ранее чем за 1
(одну) неделю до дня проведения такого
Группового занятия;
3.14. если Заказчик не может посетить Групповое
занятие, на которое он записался, он обязан
отменить эту запись через Сайт Исполнителя или
Личный кабинет не позднее, чем за 1 (один) час
до начала соответствующего Группового
занятия, в противном случае принимается, что
Заказчик посетил занятие, и плата за данное
пропущенное Групповое занятие ему не
возвращается. Если Заказчик 2 (два) раза подряд
или суммарно 2 (два) раза в течение 1 (одного)
месяца
не
выполняет
вышеуказанную
обязанность по своевременной отмене записи, то
Исполнитель имеет право блокировать на Сайте
Исполнителя или Личном кабинете возможность
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4.3.

4.4.
4.5.

•

•

•
4.6.

4.7.

4.8.

Қызметтер мерзімді төлемдермен төленеді
(бұдан əрі мəтін бойынша - Төлем), олардың
мөлшері Тапсырыс беруші таңдаған Қызмет
көрсету кезеңіне байланысты белгіленеді.
Төлемақы мөлшері жəне төлемақы төлеу мерзімі
Тапсырыс
берушінің
Жеке
кабинетінде
көрсетіледі.
Қосымша қызметтер 100% алдын ала төлем
шартымен төленеді.
Осы Шарт бойынша есеп айырысу Тапсырыс
берушінің төлем картасынан ақша қаражатын
қолма-қол ақшасыз аудару арқылы ғана жүзеге
асырылады.
Осы Шарт бойынша ақы төлеуді жүзеге асыру
мақсатында Тапсырыс беруші міндеттенеді:
Жеке кабинетте осы Шарт бойынша төлем
есептен шығарылатын Тапсырыс берушінің
банктік картасының банктік деректемелерін
(төлем картасының нөмірі мен түрі, оның
қолданылу мерзімі, CVV/CVC коды) көрсету
қажет;
Тапсырыс берушінің төлем картасына қызмет
көрсететін банкке тиісті мерзімдерде осы Шарт
бойынша төлем шотына ақша қаражатын
акцептсіз есептен шығару туралы қажетті
өкімдер беру;
белгіленген мерзімде осы Шарт бойынша төлем
жасау үшін қажетті сомада төлем картасында
ақша қаражатының болуын қамтамасыз ету.
Төлемді төлеу мерзімі бұзылған жағдайда,
Орындаушы қарызды өтегенге дейін Тапсырыс
берушіге Қызмет көрсетуді жəне Тапсырыс
берушінің клубқа кіруін дереу шектеуге құқылы.
Қосымша қызметтерге ақы төлеу мерзімі
бұзылған жағдайда, Орындаушы берешекті өтеу
сəтіне дейін Тапсырыс берушіге Қосымша
қызметтер ұсынуды дереу шектеуге құқылы.
Тапсырыс беруші Орындаушының төлем
картасының
деректерін
өңдеуге
жəне
Орындаушының тапсырмасы бойынша жəне
атынан əрекет ететін үшінші тұлға – операторға
транзакцияларды жүзеге асыруға өкілеттік
беретіндігімен келіседі. Тапсырыс беруші
абонементтің кез келген түрін сатып алған кезде,
сондай-ақ Тапсырыс беруші Қосымша қызметке
құқықты (оның ішінде топтық сабақтарға қатысу
құқығын) сатып алған кезде Орындаушы Қызмет
жəне/немесе Қосымша қызмет үшін ақы төлеу
жөніндегі əрбір осындай транзакцияға Тапсырыс
берушінің Жеке келісімін алу қажеттілігінсіз
(нақты Қосымша қызметке ақы төлеу
қағидалары, егер қолдануға болатын болса,
төлемнің өзге түріне жол беретін жағдайларды
қоспағанда) мұндай транзакцияларды автоматты
түрде жүзеге асыру құқығын (оның ішінде
Оператордың делдалдығы кезінде) Орындаушы
төлем картасының деректерін сақтамайды. Осы
Шартты жасасу кезінде Тапсырыс беруші
Орындаушының
сайтындағы
оператордың
талаптарымен де танысуға міндетті. Шарттың
жасалуымен Тапсырыс беруші оператордың

Заказчика записываться на Групповые занятия на
2 (две) недели без права Заказчика требовать
уменьшения или возврата Платы в этой связи.
4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

•

•

•

4.6.

Стоимость и порядок оплаты Услуг
Если Исполнителем была предоставлена
Заказчику возможность получения Услуг и/или
Дополнительных услуг в течение Периода
оказания услуг, но по не зависящим от
Исполнителя причинам Заказчик не осуществлял
пользование Услугами и/ или Дополнительными
услугами,
Период
оказания
услуг
не
продлевается и Услуги и/или Дополнительные
услуги подлежат оплате на условиях,
согласованных в настоящем Договоре, если иное
не предусмотрено настоящим Договором. Плата
за Услугу и/или Дополнительную услугу не
подлежит полному или частичному возврату в
случае, если Заказчик не получил Услугу и/ или
Дополнительную
услугу
не
по
вине
Исполнителя.
Стоимость Услуг и Дополнительных услуг
указывается на Сайте Исполнителя и в Личном
кабинете Заказчика, определяется на условиях
настоящего Договора.
Услуги
оплачиваются
периодическими
платежами (далее по тексту - Плата), размер
которых устанавливается исходя из Периода
оказания услуг, выбранного Заказчиком. Размер
Платы и сроки оплаты Платы указываются в
Личном кабинете Заказчика.
Дополнительные услуги оплачиваются на
условиях 100% предоплаты.
Расчеты
по
настоящему
Договору
осуществляются
исключительно
путем
безналичного перечисления денежных средств с
Платежной карты Заказчика.
С целью осуществления оплаты по настоящему
Договору Заказчик обязуется:
в Личном кабинете указать банковские
реквизиты банковской карты Заказчика (такие,
как: номер и тип Платёжной карты, срок ее
действия, CVV/CVC код), с которой будет
списываться оплата по настоящему Договору;
дать необходимые распоряжения банку,
обслуживающему Платежную карту Заказчика, о
безакцептном списании денежных средств в счет
оплаты
по
настоящему
Договору
в
соответствующие сроки;
обеспечить наличие денежных средств на
Платежной карте в сумме, необходимой для
оплаты
по
настоящему
Договору
в
установленные сроки.
В случае любого нарушения срока оплаты
Платы, Исполнитель вправе немедленно
ограничить представление Услуг Заказчику и
доступ Заказчика в Клуб до момента погашения
задолженности.
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талаптарымен алдын ала танысқанын жəне
келісетінін растайды.
5.
Тараптардың құқығы мен міндеттері.
5.1. Орындаушы міндеттенеді:
5.1.1. Клубтың жұмыс уақытында көрсетілетін
Қызметтердің жəне Қосымша қызметтердің
тиісті сапасын қамтамасыз ету.
5.1.2. Осы Шарт бойынша Қызметтер мен Қосымша
қызметтер көрсетуге арналған Клуб үй-жайында
жабдық пен жарақтардың, қосалқы жабдықтың
тиісінше жұмыс істеуін қамтамасыз ету, сондайақ тұрмыстық үй-жайлар мен жабдықтардың:
киім ілетін орынның (қолданылатын болса), киім
шешетін бөлменің, душ бөлмесінің, саунаның,
хаммамның (қолданылатын болса) жəне т. б.
тиісінше жұмыс істеуін қамтамасыз ету.
5.1.3. Тапсырыс берушінің қалауы бойынша Клубтың
дене шынықтыру, дене шынықтыру-сауықтыру
іс-шараларына қатысуын ұйымдастыру жəне
қамтамасыз ету, Тапсырыс берушінің заттарға
арналған
жеке
шкафтарды
пайдалану
мүмкіндігін қамтамасыз ету, бұл ретте Тапсырыс
беруші Орындаушымен жеке шкафтардың бекіту
құлыптарымен
жабдықталмағаны
туралы
хабардар ету, Орындаушы Тапсырыс берушінің
жеке шкафтарға орналастырылған мүлкі үшін
жауапты емес.
5.2. Тапсырыс берушіні осы Шартта белгіленген
тəртіппен қызмет көрсету Ережесінің өзгергені
туралы хабардар ету.
5.2.1. Орындаушының келесіге құқығы бар:
5.2.2. Осы Шарт бойынша Қызметтер жəне/немесе
Қосымша қызметтер көрсету үшін үшінші
тұлғаларды
тарту,
жаттықтырушыларды
ауыстыру жəне сабақтарды тоқтату.
5.2.3. Бір жақты тəртіпте қосымша қызметтердің тізімі
мен құнын орнату жəне / немесе өзгерту.
5.2.4. Қызмет көрсету ережелеріне, дене шынықтырусауықтыру
іс-шараларының/топтық
бағдарламалардың кестесіне, Клубтың жұмыс
режиміне Орындаушының Сайтында тиісті
ақпаратты орналастыру арқылы Тапсырыс
берушіні хабардар ете отырып, біржақты
тəртіппен өзгерістер белгілеуге жəне/немесе
енгізуге.
Тапсырыс
беруші
көрсетілген
өзгерістерді дербес қадағалайды.
5.2.5. Осы Шарттың барлық талаптарын міндетті түрде
сақтай отырып, бір жақты тəртіппен жəне
Тапсырыс берушімен алдын ала келіспей, осы
Шарт бойынша құқықтар мен міндеттерді
үшінші тұлғаларға беруге; осы Шартты жасай
отырып, Тапсырыс беруші жоғарыда көрсетілген
талаптармен осындай қайта беруге алдын ала
келісім береді.
5.2.6. Орындаушының кінəсінен болмаған апат
жағдайлар жəне / немесе еңсерілмейтін күш мəнжайлары жағдайында Тапсырыс берушіге қандай
да бір ақшалай өтемақы төлемей, осы Шарт
бойынша қызметтер көрсетудің көлемі мен
тəртібін біржақты тəртіппен шектеу.

4.7.

4.8.

В случае любого нарушения срока оплаты
Дополнительных услуг, Исполнитель вправе
немедленно
ограничить
представление
Дополнительных услуг Заказчику до момента
погашения задолженности.
Заказчик соглашается с тем, что Исполнитель
передает
полномочия
обрабатывать
данные Платёжной карты и осуществлять
транзакции третьему лицу – оператору,
действующему по поручению и от имени
Исполнителя. Заказчик осознаёт и соглашается с
тем, что при приобретении Заказчиком любого
вида абонемента, а также при приобретении
Заказчиком права на Дополнительную услугу (в
том числе права на посещение Групповых
занятий),
Исполнитель
получает
право
осуществлять (в том числе, при посредничестве
оператора) такие транзакции автоматически, без
необходимости получения отдельного согласия
Заказчика на каждую такую транзакцию по
оплате Платы за Услугу и/или Дополнительную
услугу (за исключением случаев, когда правила
оплаты конкретной Дополнительной услуги
допускают иной вид оплаты, если применимо).
Исполнитель не хранит данные Платёжной
карты. При заключении настоящего Договора,
Заказчик обязан ознакомиться также с
условиями оператора, доступными на Сайте
Исполнителя. Заключением Договора Заказчик
подтверждает,
что
он
предварительно
ознакомился и согласен с условиями оператора.

5.
Права и обязанности Сторон.
5.1. Исполнитель обязуется:
5.1.1. Обеспечить надлежащее качество оказываемых
Услуг и Дополнительных услуг в часы работы
Клуба.
5.1.2. Обеспечить надлежащее функционирование
оборудования и инвентаря, вспомогательного
оборудования
в
помещении
Клуба,
предназначенного для оказания Услуг и
Дополнительных
услуг
по
настоящему
Договору, а также обеспечить надлежащее
функционирование бытовых помещений и
оборудования: гардероб (если применимо),
раздевалки, душевые, сауна, хаммам (если
применимо) и пр.
5.1.3. Организовать и обеспечить участие Заказчика по
его
усмотрению
в
физкультурных,
физкультурно-оздоровительных мероприятиях
Клуба, обеспечить возможность Заказчика
пользоваться индивидуальными шкафчиками
для вещей, при этом Заказчик поставлен в
известность Исполнителем о том, что
индивидуальные шкафчики не оборудованы
замками запирания, Исполнитель не несет
ответственность за имущество Заказчика,
помещенное в индивидуальные шкафчики.
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5.2.7. Орындаушы коммуналдық қызметтермен суық
немесе ыстық суды апаттық ажырату
жағдайларында душ бөлмелеріне, дəретхана үйжайларына, бассейн аймағына (егер бар болса)
кіруді шектеуге жəне/немесе қандай да бір
өтемақысыз электр энергиясын апаттық ажырату
сəттерінде ұсынылатын қызметтер көлемін
шектеуге құқылы.
5.2.8. Клуб орналасқан үй-жай реконструкцияланған,
жөнделген жағдайда, сондай-ақ Орындаушыға
байланысты емес мəн-жайлар бойынша Клуб
жабылған жағдайда, осы Шарттың талаптарын
біржақты тəртіппен өзгерту жəне өз қалауы
бойынша басқа орналасқан жері бойынша
Клубта Тапсырыс берушіге ұқсас Қызметтер
көрсетуді қамтамасыз ету.
5.2.9. Осы Шарт бойынша Қызметтерді жəне/немесе
Қосымша қызметтерді көрсетуді тоқтата тұру
жəне осы Шартта көзделген жағдайларда Клуб
аумағында Тапсырыс берушінің қолжетімділігін
шектеу.
5.2.10. Осы Шартта жəне Қазақстан Республикасының
қолданыстағы
заңнамасында
көзделген
жағдайларда осы Шартты мерзімінен бұрын
бұзуға құқылы.
5.2.11. Орындаушының мүлкін сақтау, қауіпсіздікті
қамтамасыз ету мақсатында, Орындаушының
аумағында жеке тұлғалардың заңды түрде
болуын бақылау, Клуб аумағында ашық фото жəне/немесе
бейнетіркеудің
техникалық
құралдарын пайдалану.
5.2.12. Тапсырыс берушінің келісімі болған жағдайда
осы Шартта белгіленген тəртіппен жəне
Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңнамасының талаптарына сəйкес Тапсырыс
берушінің дербес деректерін жинауды жəне
өңдеуді жүзеге асыру.
5.2.13. Бассейн аймағында (егер бар болса) санитарлықпрофилактикалық
күндерді
келудің
пайдаланылмаған күндерін өтемей орнату. Əр
айдың бірінші дүйсенбісі-санитарлық күн болып
табылады.
5.3. Шарттың қолданылу мерзімі ішінде Тапсырыс
берушіден
Орындаушының
персоналында
Тапсырыс берушіде қандай да бір аурулардың
болуы туралы күдік туындаған кезде денсаулық
жағдайы туралы анықтама сұратуға құқылы.
Тапсырыс беруші осындай сұрау салуды алған
сəттен бастап 10 (он) күннен кешіктірмей
Орындаушыға денсаулық жағдайы туралы
анықтама беруге міндетті.
5.4. Тапсырыс беруші міндеттенеді:
5.4.1. Осы Шарт бойынша Қызметтерді жəне/немесе
Қосымша қызметтерді алу кезінде Қызметтерді
көрсету ережелерін қатаң орындау.
5.4.2. Осы Шарт бойынша төлемді тиісті түрде
жүргізу.
5.4.3. Орындаушының мүлкіне ұқыпты болу.
5.4.4. Осы Шарт бойынша өз құқықтары мен
міндеттерін үшінші тұлғаларға бермеу.
5.4.5. Осы Шарт бойынша көрсетілетін Қызметтердің
қауіпсіздігіне əсер етуі мүмкін аурулар,

5.1.4. Информировать Заказчика об изменении Правил
оказания услуг в порядке, установленном
настоящим Договором.
5.2. Исполнитель имеет право:
5.2.1. Привлекать третьих лиц для оказания Услуг
и/или Дополнительных услуг по настоящему
Договору, заменять тренеров и отменять занятия.
5.2.2. В одностороннем порядке устанавливать и/или
изменять перечень и стоимость Дополнительных
услуг.
5.2.3. Устанавливать и/или вносить изменения в
одностороннем порядке в Правила оказания
услуг,
в
Расписание
физкультурнооздоровительных
мероприятий/групповых
программ, в режим работы Клуба с
уведомлением Заказчика путем размещения
соответствующей информации на Сайте
Исполнителя.
Заказчик
самостоятельно
отслеживает указанные изменения.
5.2.4. В
одностороннем
порядке
и
без
предварительного согласования с Заказчиком
переуступать права и обязанности по
настоящему Договору третьим лицам с
обязательным сохранением всех условий
настоящего Договора; заключая настоящий
Договор, Заказчик даёт предварительное
согласие
на
такую
переуступку
на
вышеуказанных условиях.
5.2.5. В случае аварийных ситуаций, произошедших не
по вине Исполнителя и/или обстоятельств
непреодолимой силы, в одностороннем порядке
ограничивать объем и порядок оказания Услуг
по настоящему Договору без выплаты какойлибо денежной компенсации Заказчику.
5.2.6. Исполнитель имеет право ограничить доступ в
душевые комнаты, туалетные помещения, зону
бассейна (если имеется) в случаях аварийного
отключения холодной или горячей воды
коммунальными службами и/или ограничить
объем предоставляемых услуг в моменты
аварийного отключения электроэнергии без
какой-либо компенсации.
5.2.7. В случае реконструкции, ремонта помещения, в
котором расположен Клуб, а также в случае
закрытия Клуба по независящим от Исполнителя
обстоятельствам, в одностороннем порядке
изменить условия настоящего Договора и по
своему усмотрению обеспечить оказание
Заказчику аналогичных Услуг в Клубе по
другому месту нахождения.
5.2.8. Приостанавливать оказание Услуг и/или
Дополнительных услуг по настоящему Договору
и ограничивать доступ Заказчика на территории
Клуба в случаях, предусмотренных настоящим
Договором.
5.2.9. Досрочно расторгать настоящий Договор в
случаях,
предусмотренных
настоящим
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медициналық қарсы көрсетілімдер, денсаулық
жағдайлары (оның ішінде жүктілік, өзін нашар
сезіну) болған жағдайда Орындаушыны уақтылы
жазбаша хабардар етуге жəне қажет болған
жағдайда осы Шарт бойынша Қызметтер
көрсетуден уақытша бас тартуға құқылы.
Тапсырыс беруші өз денсаулығының жай-күйін
жəне Клубқа бару мүмкіндігін (спорттық
жабдықтар мен жарақтарын, тренажерларды
пайдалану, жаттығуларды орындау мүмкіндігін)
дербес бағалайды. Тапсырыс беруші осы Шарт
бойынша қызмет көрсету жарақат алу (өмірге
немесе денсаулыққа зиян), көгеру, шығып кету,
сынықтар, байламдардың үзілуі жəне өзге де, əрі
кез келген ауырлық дəрежесімен байланысты
екені туралы хабардар етіледі. Бас айналуы жəне
денсаулық жағдайының өзге де нашарлауы
кезінде Тапсырыс беруші дене шынықтырусауықтыру іс-шараларына қатысуды жəне
Қызметтерді кез келген пайдалануды дереу
тоқтатуға міндетті.
5.4.6. Осы Шарт бойынша Қызмет көрсетуге
жəне/немесе Қосымша қызмет көрсетуге
арналған
Клуб
үй-жайында
Қауіпсіздік
техникасы
ережелерімен,
жабдық
пен
жарақтарды, қосалқы жабдықты пайдалану
жөніндегі
нұсқаулықтармен
жəне
ұсынымдармен дербес танысу жəне сақтау.
5.4.7. Осы Шарт бойынша қызмет көрсету мақсатында
Орындаушыға дербес деректерді ұсыну, сондайақ Орындаушыға өзінің дербес деректерін
жинауға жəне өңдеуге келісім беру.
5.4.8. Орындаушының жазбаша рұқсатынсыз Клуб
аумағында осы Шарт бойынша қызметтерді
алумен байланысты емес қандай да бір
қызметпен (оның ішінде кəсіпкерлікпен)
айналыспау.
5.4.9. Клубқа барған кезде өз мүлкін ұрлануын
(ұрлануын) болдырмау мақсатында оларды
бақылауды қамтамасыз ету; мүлікті қараусыз
қалдырмау
(орындықтардың
астында,
орындықта, жəшіктің үстінде жəне т.б.).
Көрсетілген талаптардың кез келгені бұзылған
кезде Орындаушы Тапсырыс берушінің мүлкін
жоғалтқаны үшін жауапты болмайды.
5.4.10. Төлнұсқа, дəл жəне толық жеке дербес
деректерді, оның ішінде төлем картасының
деректерін ұсыну, Жеке кабинетте көрсетілген
деректердің дұрыстығын тексеру жəне олардың
өзектілігін бақылау, Жеке кабинетте ескірген
деректерді дереу өз бетінше өзектендіру жəне,
егер мұндай өзектендіру мүмкін болмаса,
Орындаушыны Тапсырыс берушінің Жеке
кабинетінде көрсетілген деректердің өзгергені,
оның ішінде ұялы телефон нөмірі мен
электрондық пошта мекенжайының өзгергені
туралы хабардар ету.
5.4.11. Орындаушы
Тапсырыс
берушіге
Орындаушының Сайтында немесе Жеке
кабинетте тіркелу үшін электрондық пошта
арқылы жіберген Жеке кабинетке қол жеткізуге
мүмкіндік беретін кез келген деректердің, соның

Договором и действующим законодательством
РК.
5.2.10. Открыто в целях сохранности имущества
Исполнителя,
обеспечения
безопасности,
контроля правомерного нахождения физических
лиц на территории Исполнителя, использовать
на территории Клуба технические средства фотои/или видеофиксации.
5.2.11. Осуществлять сбор и обработку Персональных
данных Заказчика при наличии согласия
Заказчика в порядке, установленном настоящим
Договором и в соответствии с требованиями
действующего законодательства РК.
5.2.12. Устанавливать
санитарно-профилактические
дни в зоне бассейна (если имеется) без
компенсации
неиспользованных
дней
посещения. Первый понедельник каждого
месяца является санитарным днем.
5.2.13. В течение срока действия Договора запросить у
Заказчика справку о состоянии здоровья при
возникновении у персонала Исполнителя
подозрений о наличии у Заказчика каких-либо
заболеваний. Заказчик обязан не позднее 10
(десяти) дней с момента получения такого
запроса, предоставить Исполнителю справку о
состоянии здоровья.
5.3. Заказчик обязуется:
5.3.1. При получении Услуг и/или Дополнительных
услуг по настоящему Договору строго
выполнять Правила оказания услуг.
5.3.2. Надлежащим образом производить оплату по
настоящему Договору.
5.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5.3.4. Не уступать свои права и обязанности по
настоящему Договору третьим лицам
5.3.5. Своевременно
письменно
информировать
Исполнителя и в случае необходимости
временно отказаться от оказания Услуг по
настоящему Договору в случае наличия
заболеваний, медицинских противопоказаний,
состояний здоровья (в том числе беременность,
плохое самочувствие), которые могут оказать
влияние на безопасность Услуг, оказываемых по
настоящему Договору. Заказчик самостоятельно
оценивает состояние своего здоровья и
возможность посещения Клуба (пользования
спортивным оборудованием и инвентарем,
тренажерами,
возможность
выполнения
упражнений). Заказчик поставлен в известность,
о том, что оказание Услуг по настоящему
Договору сопряжено с рисками получения травм
(вред жизни или здоровью), таких как ушибы,
вывихи, растяжения, разрывы связок и иное,
причем
любой
степени
тяжести.
При
головокружении и ином ухудшении состояния
здоровья
Заказчик
обязан
немедленно
прекратить
участие
в
физкультурно-
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ішінде пароль мен қолжеткізу кодының (тексеру
жəне қолжеткізу құралдары) сақталуын жəне
үшінші тұлғаларға жария етілмеуін қамтамасыз
ету;
5.5. Құпия сөзді (тексеру жəне қолжеткізу
құралдары) үшінші тұлғаға белгілі болған немесе
белгілі
болуы
мүмкін
немесе
заңсыз
пайдаланылуы мүмкін кез келген туындаған
жағдайлар туралы Орындаушыны дереу
хабардар ету.
5.6. Тапсырыс беруші келесіге құқылы:
5.7. Тапсырыс берушінің Қызметтерді көрсету
ережелеріне жəне Жеке кабинетте келісілген
шарттарға сəйкес осы Шарттың талаптарында
тиісті сападағы қызметтерді алуға құқығы бар.
5.7.1. Осы Шартта көзделген талаптармен осы Шарт
бойынша Қызметтер мен Қосымша қызметтер
көрсетуді тоқтата тұру (Тоқтату).
5.7.2. Осы Шартта белгіленген тəртіпке сəйкес осы
Шарт бойынша қызмет көрсетуден бас тарту.
6.
Шартты мерзімінен бұрын бұзу.
6.1.1. Орындаушы мынадай жағдайларда осы Шартты
орындаудан біржақты тəртіппен бас тартуға
(Шартты бұзуға) құқылы:
6.1.2. Тапсырыс берушінің осы Шарт бойынша төлем
мерзімін 3 (үш) жұмыс күнінен астам мерзімге
бұзуы;
6.1.3. Тапсырыс берушінің Орындаушының мүлкіне
залал келтіруі жəне Тапсырыс берушінің аталған
залалды тиісті талап қойылған кезден бастап 5
(бес) жұмыс күні ішінде өтеуден бас тартуы
жəне/немесе жалтаруы;
6.1.4. Тапсырыс берушінің Қызмет көрсету ережелерін
бірнеше рет (2 реттен көп) бұзуы;
6.1.5. Тапсырыс берушінің осы Шарттың талаптарын
жəне/немесе Қызметтер көрсету ережелерін өзге
де елеулі бұзу.
Жоғарыда көрсетілген негіздер бойынша осы
Шарттың бұзылғаны туралы Орындаушы
Тапсырыс берушіге Жеке кабинетте көрсетілген
электрондық поштаға хабарлама жіберу арқылы
хабарланады. Осы Шартты бұзу туралы
хабарламаны Тапсырыс берушінің Жеке
кабинетте көрсетілген электрондық поштасына
жіберген сəттен бастап осы шарт бұзылды деп
есептеледі; осы Шарттың 6.3-тармағына сəйкес
Орындаушыға
Тапсырыс
берушінің
Орындаушының нақты шеккен шығыстарын
өтеу
міндетін
қоспағанда,
Тараптардың
міндеттемелері тоқтатылады.
6.1.6. Тапсырыс беруші осы Шартты орындаудан бір
жақты тəртіппен бас тартуға (Шартты бұзуға)
құқылы: егер қызмет көрсету кезеңі 30 күннен
астам болса, Тапсырыс беруші Орындаушыны
осы Шарттың мерзімінен бұрын бұзылуы туралы
қызмет көрсетудің кемінде 2 (екі) кезекті толық
айы/Қызмет көрсету кезеңі үшін хабардар етуі
тиіс. Осы Шартты бұзу жəне осы Шартты бұзу
туралы хабарлама Жеке кабинетті пайдалана
отырып жүзеге асырылады. Тапсырыс беруші
Шарт қолданылуының соңғы күніне дейін

оздоровительных мероприятиях и любое
пользование Услугами.
5.3.6. Самостоятельно ознакомиться и соблюдать
правила техники безопасности, инструкции и
рекомендации по пользованию оборудованием и
инвентарем, вспомогательным оборудованием в
помещении Клуба, предназначенного для
оказания Услуг и/или Дополнительных услуг по
настоящему Договору.
5.3.7. С целью оказания Услуг по настоящему
Договору
предоставить
Исполнителю
Персональные данные, а также предоставить
Исполнителю согласие на сбор и обработку
своих Персональных данных.
5.3.8. Без письменного разрешения Исполнителя не
заниматься на территории Клуба какой-либо
деятельностью
(в
том
числе
предпринимательской),
не
связанной
с
получением Услуг по настоящему Договору.
5.3.9. Обеспечить контроль за своим имуществом при
посещении Клуба в целях предотвращения их
кражи (хищения); не оставлять имущество без
присмотра (под лавочками, на лавочке, над
ящиком и т.д.). При нарушении любого из
указанных требований Исполнитель не несет
ответственности за утрату имущества Заказчика.
5.3.10. Предоставить подлинные, точные и полные
личные Персональные данные, в том числе
данные
Платёжной
карты,
проверить
правильность указанных в Личном кабинете
данных и следить за их актуальностью,
незамедлительно самостоятельно актуализируя
устаревшие данные в Личном кабинете и, если
такая актуализация невозможна, информировать
Исполнителя об изменении указанных в Личном
кабинете данных Заказчика, в том числе об
изменении номера мобильного телефона и
адреса электронной почты.
5.3.11. Обеспечить сохранность и неразглашение
третьим лицам любых данных, дающих доступ к
Личному кабинету, в том числе пароля и кода
доступа (средства проверки и доступа), который
Исполнитель
прислала
Заказчику
по
электронной почте для регистрации на Сайте
Исполнителя или Личном кабинете;
5.3.12. Незамедлительно информировать Исполнителя о
любых возникших ситуациях, которые привели
или могут привести к тому, что пароль (средства
проверки и доступа) стал или может стать
известен третьему лицу, или может быть
незаконно использован.
5.4. Заказчик имеет право:
5.4.1. Заказчик имеет право получать услуги
надлежащего качества на условиях настоящего
Договора, в соответствии с Правилами оказания
услуг и условиями, согласованными в Личном
кабинете.
5.4.2. Приостанавливать
оказание
Услуг
и
Дополнительных услуг по настоящему Договору
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6.2.

6.3.

7.
7.1.

барлық көрсетілген кезең ішінде Шарттың
барлық талаптарын (оның ішінде ай сайынғы
төлемді жəне Шарттан туындайтын барлық басқа
төлемдерді төлеу бойынша міндеттемелерді)
орындауға міндетті.
Төменде есеп айырысу мысалдары келтірілген:
№ 1 мысал: қызмет көрсетуді бастаудың бірінші
күні (қызмет көрсету кезеңі) осы күнтізбелік
жылдың 10 қаңтары болып табылады жəне
қызмет көрсетуді бастаудың кезекті айы
(қызмет көрсету кезеңі) əрбір күнтізбелік айдың
10-күнінен басталады. Егер Орындаушы
Тапсырыс берушіден осы күнтізбелік жылдың 5
қыркүйегінде Шартты бұзу туралы хабарлама
алса, онда Қызметтер көрсету мерзімінің
(Қызметтер көрсету кезеңі) жəне Шарттың
соңғы күні осы күнтізбелік жылдың 09
қарашасы болады.
№ 2 мысал: Қызмет көрсетуді бастаудың
бірінші күні (Қызмет көрсету кезеңі) осы
күнтізбелік жылдың 10 қаңтары болып
табылады жəне қызмет көрсетуді бастаудың
кезекті айы (қызмет көрсету кезеңі) əрбір
күнтізбелік айдың 10-күнінен басталады. Егер
Орындаушы Тапсырыс берушіден осы
күнтізбелік жылдың 18 қыркүйегінде Шартты
бұзу туралы хабарлама алса, онда Қызметтер
көрсету мерзімінің (Қызметтер көрсету
кезеңінің) жəне Шарттың соңғы күні осы
күнтізбелік жылдың 09 желтоқсаны болады.
Тапсырыс беруші Шартты мерзімінен бұрын
бұзу туралы хабарлама мерзімін орындамаған
кезде (6.2-тармақта белгіленген). Тапсырыс
беруші Орындаушыға осы Шартты орындауға
байланысты Орындаушы іс жүзінде шеккен
шығыстарды өтеуге міндеттенеді.
Орындаушының көрсетілген шығыстары
Клубтың белгіленген тарифтеріне сəйкес іс
жүзінде қызмет көрсету бойынша, Клубтың үйжайын тиісті санитарлық жағдайда ұстау
бойынша, Клуб қызметкерлерінің жалақысын
төлеу бойынша шығыстарды жəне өзге де
шығыстарды қамтиды.
Тапсырыс беруші Қосымша қызметтер көрсету
бөлігінде осы Шартты орындаудан біржақты
тəртіппен бас тартуға құқылы. Қосымша
қызметтерден бас тарту Жеке кабинетті
пайдалана отырып жүзеге асырылады.
Тараптардың жауапкершілігі.
Тапсырыс беруші Орындаушының мүлкіне залал
келтірген
жағдайда,
Тапсырыс
беруші
Орындаушы тарапынан тиісті талап қойылған
кезден бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде
келтірілген залал сомасын өтеуге міндеттенеді.
Тараптар залалдың мөлшерін Орындаушының
келтірілген залалды жоюға арналған нақты
шығыстарының құнын негізге ала отырып (егер
залал жөндеу жүргізу арқылы жойылуы мүмкін
болған жағдайда бүлінген мүлікті жөндеу құны
немесе егер келтірілген залал қалпына

(заморозка) на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.
5.4.3. Отказаться от услуг по настоящему Договору в
соответствии с порядком, установленным
настоящим Договором.
6.
6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.
6.1.4.

6.2.

Досрочное расторжение Договора.
Исполнитель вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения настоящего Договора
(расторгнуть Договор) в следующих случаях:
Нарушение Заказчиком срока оплаты по
настоящему Договору на срок более 3 (три)
рабочих дня;
Причинение Заказчиком ущерба имуществу
Исполнителя и отказ и/или уклонение Заказчика
возместить указанный ущерб в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента предъявления
соответствующего требования;
Неоднократное (более 2-х раз) нарушение
Заказчиком Правил оказания услуг;
Иные существенные нарушения Заказчиком
условий настоящего Договора и/или Правил
оказания услуг.
О расторжении настоящего Договора по
указанным выше основаниям Исполнитель
уведомляется Заказчика путем направления
извещения на электронную почту, указанную в
Личном кабинете. С момента направления
извещения о расторжении настоящего Договора
на электронную почту Заказчика, указанную в
Личном кабинете, настоящий Договор считается
расторгнутым;
обязательства
Сторон
прекращаются, за исключением обязанности
Заказчика
компенсировать
Исполнителю
расходы, фактически понесенные Исполнителем
в соответствии с п.6.3. настоящего Договора.
Заказчик вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения настоящего Договора
(расторгнуть Договор) на следующих условиях:
если Период оказания услуг составляет более 30
дней, Заказчик должен уведомить Исполнителя о
досрочном расторжении настоящего Договора не
менее чем за 2 (два) очередных полных месяца
оказания
Услуг/Период
оказания
услуг.
Расторжение
настоящего
Договора
и
уведомление о расторжении настоящего
Договора осуществляется с использованием
Личного кабинета. В течение всего указанного
периода до последнего дня действия Договора
Заказчик обязан выполнять все условия
Договора (в том числе обязательства по уплате
ежемесячной Платы и всех других платежей,
вытекающих из Договора).
Ниже примеры по взаиморасчету:
Пример № 1: Первым днём начала оказания
Услуг (Период оказания услуг) является 10
января этого календарного года и очередной
месяц начала оказания Услуг (Период оказания
услуг) начинается с 10 числа каждого
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7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

келтірілмейтін сипатта болса немесе оның құны
жаңа мүліктің құнымен салыстырылатын болса)
бағалайды. Орындаушы осы Шарт бойынша өз
міндеттемелерін орындауды тоқтата тұруға жəне
Шарт бойынша көрсетілмеген қызметтердің
құнын келтірілген залалды өтеу есебіне
есептеуге құқылы. Егер залал мөлшері Шарт
бойынша көрсетілмеген қызметтер құнынан
асып кетсе, Тапсырыс беруші ұсынған есеп
айырысуларға сəйкес Шарттың осы тармағында
жоғарыда көрсетілген мерзімдерде нұқсанның
жетіспейтін сомасын өтеуге міндетті.
Тапсырыс беруші Шарттың немесе оның
Қосымшаларының талаптарын кез келгені
бұзылуы үшін жауапты болады.
Тапсырыс беруші төлем картасын, сондай-ақ осы
төлем картасы байланыстырылған есеп айырысу
шотын пайдаланудың заңдылығына жеке өзі
жауапты болады жəне пайдаланушының атын
(логинін) жəне парольді пайдалану кезінде Жеке
кабинетте жасалған барлық əрекеттер үшін
толық жауапкершілікті өзіне алады.
Орындаушы: - Тапсырыс берушінің денсаулығы
немесе жасы туралы дұрыс мəліметтерді ұсыну
жəне/немесе уақтылы ұсынбау нəтижесінде
Тапсырыс берушінің өміріне, денсаулығына
немесе мүлкіне келтірілген зиян үшін;
жəне/немесе Тапсырыс беруші осы Шартты,
Қызмет
көрсету
ережелерін,
қауіпсіздік
техникасы ережелерін, осы Шарт бойынша
Қызметтер мен Қосымша қызметтер көрсетуге
арналған клуб үй-жайындағы жабдықтар мен
жарақтарды, қосалқы жабдықтарды пайдалану
жөніндегі нұсқаулықтар мен ұсынымдарды
бұзған немесе тиісінше орындамау кезде
жауапты болады.
Тапсырыс беруші өзінің денсаулық жағдайы
үшін жауапкершілікті толық өзіне алады.
Орындаушы
Тапсырыс
берушінің
денсаулығының кез келген нашарлауына
байланысты зиян үшін, Клубтың залдарындағы
кез келген өзіндік сабақтар мен іс-қимылдар
нəтижесінде алынған жарақаттар үшін жауапты
болмайды.
Орындаушы үшінші тұлға қамтамасыз ететін
электрондық немесе телефон байланысы
құралдарының жұмысын бұзу салдарынан
Тапсырыс берушіде туындаған залалдар үшін,
сондай-ақ
оператордың
кінəсінен
транзакцияларды
жүзеге
асыру
кезінде
Тапсырыс берушіде туындаған залалдар үшін
жауапты болмайды.
Орындаушы
осы
Шарт
бойынша
міндеттемелерді
толық
немесе
ішінара
орындамағаны үшін, оның ішінде Орындаушы
ұсынған қызметтерді көрсетудегі кідіріс үшін,
егер мұндай орындамау немесе кешіктіру
коммуналдық желілердің апаттарынан немесе
орындаушы бақылай жəне/немесе жоя алмайтын
еңсерілмейтін күш мəн-жайларынан туындаған

6.3.

6.4.

календарного месяца. Если Исполнитель
получил
от
Заказчика
уведомление
о
расторжении Договора 5 сентября этого
календарного года, то последним днём срока
оказания Услуг (Период оказания услуг) и
Договора будет 09 ноября этого календарного
года.
Пример № 2: Первым днём начала оказания
Услуг (Период оказания услуг) является 10
января этого календарного года и очередной
месяц начала оказания Услуг (Период оказания
услуг) начинается с 10 числа каждого
календарного месяца. Если Исполнитель
получил
от
Заказчика
уведомление
о
расторжении Договора 18 сентября этого
календарного года, то последним днём срока
оказания Услуг (Период оказания услуг) и
Договора будет 09 декабря этого календарного
года.
При
невыполнении
Заказчиком
срока
уведомления
о
досрочном
расторжении
Договора (установленного в п.6.2. настоящего
Договора), Заказчик обязуется компенсировать
Исполнителю
фактически
понесенные
Исполнителем
расходы,
связанные
с
исполнением настоящего Договора. Указанные
расходы Исполнителя включают расходы по
фактическому оказанию Услуг в соответствии с
установленными
тарифами
Клуба,
по
поддержанию помещения Клуба в надлежащем
санитарном состоянии, по оплате заработной
платы сотрудникам Клуба, и прочие расходы.
Заказчик вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения настоящего Договора в
части предоставления Дополнительных услуг.
Отказ от Дополнительных услуг осуществляется
с использованием Личного кабинета.

7.
Ответственность сторон.
7.1. В случае причинения Заказчиком ущерба
имуществу Исполнителя, Заказчик обязуется в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
предъявления соответствующего требования со
стороны
Исполнителя
возместить
сумму
причиненного
ущерба.
Размер
ущерба
оценивается Сторонами исходя из стоимости
фактических
расходов
Исполнителя
на
устранение причиненного ущерба (стоимость
ремонта поврежденного имущества в случае, если
ущерб может быть устранен путем проведения
ремонта, или стоимость нового имущества, если
причиненный ущерб носит неустранимый
характер или его стоимость сопоставима со
стоимостью нового имущества). Исполнитель
вправе
приостановить
исполнение
своих
обязательств по настоящему Договору и зачесть
стоимость не оказанных Услуг по Договору в счет
возмещения причиненного ущерба. Если размер
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7.8.

7.9.

8.
8.1.

8.2.

жағдайда, жауапты болмайды. Еңсерілмейтін
күштің мұндай жағдайларына сондай-ақ
мемлекет жəне өзін-өзі басқару мекемелерінің ісəрекеттері немесе міндеттейтін өкімдері, əскери
іс-қимылдар,
көтерілістер,
ереуілдер,
техногендік апаттар, су тасқыны, өрт, жер
сілкінісі жəне басқа да дүлей зілзалалар немесе
төтенше оқиғалар жатады.
Орындаушының еңсерілмейтін күш мəнжайларынан
туындаған
шарттық
міндеттемелерін
орындаудың
кідіртілуіне
байланысты
Тапсырыс
берушінің
орындаушыдан қандай да бір өтемақыны,
залалдарды өтеуді не төлемақыны немесе
қосымша көрсетілетін қызмет үшін төлемақыны
толық немесе ішінара қайтаруды талап етуге
құқығы жоқ.
Егер орындамау еңсерілмейтін күш мəнжайларының салдары болып табылса, Тараптар
осы Шарт бойынша міндеттемелерді ішінара
немесе
толық
орындамағаны
үшін
жауапкершіліктен босатылады. Міндеттемелері
еңсерілмес күш мəн-жайларының басталуы
салдарынан орындала алмайтын Тарап осындай
оқиғалар басталған кезден бастап күнтізбелік 10
(он) күн ішінде екінші Тарапты хабардар етуге
міндетті.
Дербес деректерді жинауға жəне өңдеуге
келісім.
Шарт жасасу арқылы Тапсырыс беруші өз
келісімін береді жəне Орындаушыға мынадай
мақсаттарға қол жеткізу үшін Тапсырыс
берушінің дербес деректерін өңдеуге, оның
ішінде алуға, пайдалануға жəне сақтауға
уəкілеттік береді: осы Шартты жасасу жəне
орындау, оның ішінде Тапсырыс берушіні Жеке
кабинетте тіркеу жəне Жеке кабинетте
көрсетілген деректерді сақтау, Тапсырыс
берушіні Клубқа барған кезде сəйкестендіру,
Шарттан туындайтын төлемдер мен Тапсырыс
берушінің берешектерін есепке алуды жүргізу,
Орындаушы көрсететін қызметтер, Орындаушы
көрсететін қызметтердің сапасын жақсарту үшін
маркетинг пен ішкі статистиканы жүргізу,
Шартқа байланысты Орындаушы мен Тапсырыс
беруші арасында коммуникацияны қамтамасыз
ету (оның ішінде Тапсырыс берушіні клубтың
жұмыс кестесіндегі өзгерістер туралы, клубтың
ерекше немесе дербес ұсыныстары туралы жəне
клубтың өзге де жаңалықтары туралы хабардар
ету үшін), дербес деректерді трансшекаралық
беру.
Тапсырыс
беруші
Клуб
үй-жайларында
бейнеқадағалауды жүзеге асыруға жəне
қауіпсіздікті қамтамасыз ету, оның ішінде
Тапсырыс берушінің өмірі мен денсаулығын
қорғау, Қызмет көрсету ережелерін сақталуын
қамтамасыз
ету
жəне
Қазақстан

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

ущерба превышает стоимость не оказанных Услуг
по Договору, Заказчик обязан возместить
недостающую
сумму
ущерба
согласно
предоставленным Заказчиком расчетам в сроки
указанные выше в настоящем пункте Договора.
Заказчик несет ответственность за любое
нарушение условий Договора или его
приложений.
Заказчик лично несет ответственность за
правомерность использования им Платёжной
карты, а также расчётного счёта, к которому
привязана эта Платёжная карта и берет на себя
полную ответственность за все действия,
которые совершены в Личном кабинете при
использовании его имени пользователя (логина)
и пароля.
Исполнитель не несет ответственности: - за вред,
причиненный жизни, здоровью или имуществу
Заказчика в результате предоставления и/или
несвоевременного предоставления достоверных
сведений о состоянии здоровья или о возрасте
Заказчика;
и/или при нарушении или
ненадлежащем
выполнении
Заказчиком
настоящего Договора, Правил оказания услуг,
правил техники безопасности, инструкций и
рекомендаций по пользованию оборудования и
инвентаря, вспомогательного оборудования в
помещении Клуба, предназначенного для
оказания Услуг и Дополнительных услуг по
настоящему Договору.
Заказчик полностью принимает на себя
ответственность за состояние своего здоровья.
Исполнитель не несет ответственность за вред,
связанный с любым ухудшением здоровья
Заказчика, за травмы, полученные в результате
любых самостоятельных занятий и действий в
залах Клуба.
Исполнитель не несет ответственность за
убытки, которые возникли у Заказчика из-за
нарушения работы средств электронной или
телефонной связи, обеспечиваемой третьим
лицом, а также за убытки, возникшие у Заказчика
при осуществлении транзакций по вине
оператора.
Исполнитель не несет ответственность за полное
или частичное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, в том числе за задержку в
оказании предлагаемых Исполнителем Услуг, в
случае, если такое невыполнение или задержка
вызваны авариями коммунальных сетей или
обстоятельствами непреодолимой силы, которые
Исполнитель не может контролировать и/или
устранить.
К
таким
обстоятельствам
непреодолимой силы относятся также действия
или обязывающие распоряжения учреждений
государства и самоуправления, военные
действия, мятежи, забастовки, техногенные
катастрофы, наводнения, пожары, землетрясения
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Республикасының
нормативтік
актілеріне
сəйкес құқық бұзушылықтардың алдын алу үшін
осындай жазбалардың сақталуына өз келісімін
береді жəне Орындаушыға уəкілеттік береді.
9.
9.1.

9.2.

9.3.

Қосымша талаптар.
Шарт жасасу алдында Тапсырыс беруші осы
Шарттың жəне оның Қосымшаларының барлық
талаптарымен мұқият танысуға міндетті.
Шартты жасай отырып жəне Шарттың 1.7тармағында
көрсетілгендей
іс-əрекеттерді
жүзеге асыра отырып, Клиент Шарттың барлық
талаптарымен (оның барлық Қосымшаларын
қоса алғанда) өзінің сөзсіз келісімін береді жəне
Шарттың
талаптары
(оның
барлық
Қосымшаларын қоса алғанда) Тапсырыс беруші
үшін түсінікті жəне міндетті екенін растайды.
Шарт бойынша барлық ақшалай қайтарымдарды
Орындаушы Тапсырыс берушіден осындай
талап қойылған күннен бастап 20 (жиырма)
жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушінің есеп
шотына жүзеге асырады. Қайтарулар есеп
айырысу шоты (өтініш өз қолымен жазылуы
тиіс) көрсетілген Тапсырыс берушінің өтініші
негізінде ғана ресімделуі мүмкін.
Осы Шартты жасай отырып, Тапсырыс беруші
Клубтың
смс-хабарламаларын,
Клубтың
акциялары
туралы
ұсыныстарды,
e-mail
жіберілімді,
мобильді
қосымшадағы
нотификацияны алуға өз келісімін береді.

7.8.

7.9.

8.
8.1.

8.2.

9.
9.1.

и другие стихийные бедствия или чрезвычайные
происшествия.
Заказчик не имеет права требовать от
Исполнителя
какой-либо
компенсации,
возмещения убытков либо полного или
частичного возврата Платы или Платы за
Дополнительную услугу в связи с задержкой
выполнения
договорных
обязательств
Исполнителя, вызванной обстоятельствами
непреодолимой силы.
Стороны освобождаются от ответственности за
частичное
или
полное
неисполнение
обязательств по настоящему договору, если
неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой
силы.
Сторона,
чьи
обязательства не могут быть исполнены
вследствие
наступления
обстоятельств
непреодолимой силы, обязана известить другую
Сторону в течение 10 (десяти) календарных дней
с момента наступления таких событий.
Согласие на сбор и обработку Персональных
данных
Заключением Договора Заказчик дает свое
согласие и уполномочивает Исполнителя на
обработку,
в
том
числе
получение,
использование и хранение Персональных
данных Заказчика для достижения следующих
целей: заключение и выполнение настоящего
Договора, в том числе, регистрация Заказчика в
Личном кабинете и хранение указанных в
Личном кабинете данных, идентификации
Заказчика при посещении Клуба, ведение учета
вытекающих из Договора платежей и
задолженностей Заказчика, выписка счетов за
оказываемые Исполнителем Услуги, ведение
маркетинга и внутренней статистики для
улучшения качества оказываемых Исполнителем
Услуг, обеспечение коммуникации между
Исполнителем и Заказчиком в связи с Договором
(в том числе для информирования Заказчика об
изменениях в графике работы Клуба, об особых
или персональных предложениях Клуба для и
прочих новостях Клуба), трансграничную
передачу Персональных данных.
Заказчик даёт своё согласие и уполномочивает
Исполнителя
на
осуществление
видеонаблюдения в помещениях Клуба и
хранение таких записей для обеспечения
безопасности, в том числе защиты жизни и
здоровья Заказчика, обеспечения соблюдения
Правил оказания услуг и предотвращения
правонарушений
в
соответствии
с
нормативными актами РК при условии.
Дополнительные условия
Перед заключением Договора Заказчик обязан
внимательно ознакомиться со всеми условиями
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9.2.

9.3.

настоящего Договора и его приложений.
Заключая Договор и, осуществляя действия, как
указано в пункте 1.7 Договора, Клиент даёт своё
безусловное согласие со всеми условиями
Договора (включая все его приложения) и
подтверждает, что условия Договора (включая
все его приложения) являются понятными и
обязательными для Заказчика.
Все
денежные
возвраты
по
Договору
осуществляются Исполнителем на расчетный
счет Заказчика в течение 20 (двадцати) рабочих
дней с даты такого требования от Заказчика.
Возвраты могут быть оформлены только на
основании заявления Заказчика с указанием
расчетного счета (заявление должно быть
написано собственноручно).
Заключая настоящий Договор Заказчик дает свое
согласие на получение смс-сообщений Клуба,
предложений об акциях Клуба, e-mail рассылку,
нотификацию в мобильном приложении.
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