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1. Терминдер мен анықтамалар 
«Абоненттік төлем» – Есеп айырысу айындағы негізгі қызметтердің құны. 
«QR-кодты бұғаттау» – Орындаушының əрекеттерді жүзеге асыру нəтижесінде Тапсырыс беруші 
алған QR-код Тапсырыс берушінің Клубқа кіру мүмкіндігін тоқтатады. 
«Кіру төлемі» – Тапсырыс берушіге жаттықтырушымен кіріспе жаттығуын пайдалану құқығын 
беретін Жазылым шартын жасау кезінде Негізгі қызметтер жиынтығына енгізілген міндетті біржолғы 
төлем. Мобильді қосымшаның Жаттықтырушы бөлімінде Жаттықтырушыны таңдауға жəне кіріспе 
жаттығуға жазылуға болады (мүмкін болса).  
«Қонақ сапары» – Тапсырыс беруші бір күн ішінде Клубқа кіріп, Негізгі қызметтерді пайдалану 
құқығын беретін шарт (егер мұндай қызмет тиісті фитнес-клубта қарастырылған болса). 
«Қайталама төлемді шарт» – Ұзақмерзімді шарт немесе мерзімсіз шарт (Жазылым шарты), бұл шарт  
бойынша бірінші Есеп айырысу айы үшін төлем алдын ала алынады, ал екінші жəне келесі Есеп 
айырысу айларына төлем Тапсырыс беруші өзінің Төлем картасына қызмет көрсететін банкке берген 
қажетті өкімдер негізінде Төлем картасынан қаражатты тікелей есептен шығару арқылы жүзеге асады, 
Қайталама төлемді шарт жасау кезінде жəне (немесе) осындай шарт бойынша алғашқы төлемді жүзеге 
асыру процесінде (оның ішінде Орындаушының сайты жəне (немесе) Мобильді қосымшаның тиісті 
функционалын пайдалану арқылы, бірақ мұнымен шектелмей). 
«Жазылым шарты» – алғашқы Есеп айырысу айы аяқталғанда, сондай-ақ əрбір келесі айларда келесі 
талаптарды сақтаған жағдайда жарамды деп есептелетін қайталама төлемді мерзімсіз шарт: 
- Тапсырыс беруші Жазылу шартының мерзімі аяқталған сəтке дейін жəне (немесе) келесі Есеп 
айырысу айына Абоненттік төлемді тікелей есептен шығарғанға дейін Клубта бұзу туралы өтінішті 
жазып, тікелей беру арқылы Жазылым шартын бұзбаған; 
- Жазылым шартының мерзімі аяқталған сəтте немесе күнтізбелік келесі 5 (бес) күннің бірінде 
Абоненттік төлемді тікелей есептен шығару үшін Төлем картасында қаражат жеткілікті болса. 
«Ұзақмерзімді шарт» – Тапсырыс берушінің бастамасы бойыншаоны ұзарту мүмкіндігімен бір ай 
мерзімге жасалған Негізгі қызметтерді көрсету шарты. 
«Мен жаттықтырушымын» қосымша қызметі» – Тапсырыс берушіге төленген қызметі үшін 
Клубтың ішінде Клубта орналасқан жабдықтар мен заттарды қолданып, осы шарттың 6.4.3. т. 
қарастырылған тəртіпте ақылы немесе ақысыз жеке жаттығулар өткізу бойынша əрекеттерді жүзеге 
асыруға мүмкіндік беретін қосымша қызмет.  
«Қосымша қызметтер» – Негізгі қызметтер құнына кірмейтін жəне қосымша төлем жасап, 
Орындаушы ұсынатын қызметтер. 
«Тапсырыс беруші» – Қызметтерді алу мақсатында Орындаушымен осы шартты жасасқан жеке тұлға. 
«Уақытша тоқтату» – Орындаушының сайтында жəне (немесе) Мобильді қосымшада (мүмкін болса) 
жарияланған сол Қосымша қызметтердің сипаттамасына сəйкес, Тапсырыс берушінің қалауымен 
Негізгі жəне (немесе) Қосымша қызметтерді пайдалану мерзімін белгілі бір мерзімге тоқтата түруға 
мүмкіндік беретін қосымша қызмет. 
«Төлем картасын өзгерту» – Тапсырыс берушінің Орындаушының сайтында жəне (немесе) Мобильді 
қосымшаның тиісті функционалының көмегімен бұрын көрсетілген Төлем картасының төлем 
деректемелерін өзгертуі. 
«Орындаушы» – «FitnessLink» («ФитнесЛинк») ЖШС (тіркеу нөмірі: 1022-1910-01-ТОО, заңды 
мекенжайы: ҚР, Бостандық ауданы, Алматы қ., Розыбакиев көш., 259). 
«Клуб» – Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан «Fitnation» фитнес-клубтарының 
желісіне енетін Орындаушыға тиесілі фитнес-клуб, оған Тапсырыс беруші Орындаушы ұсынатын 
қызметтерді алу үшін баруға құқылы. 
«Қысқамерзімді шарт» – Орындаушының сайтында жəне (немесе) Мобильді қосымшада жарияланған 
Негізгі қызметтер жиынтығы шеңберінде бір айға тең мерзімге жасасқан Негізгі қызметтерді көрсету 
шарты. 
«Жеке кабинет» – «Жеке кабинет» электронды қызметі, Орындаушының сайты жəне (немесе) 
Мобильді қосымша арқылы кіруге болады, Орындаушының сайтында жəне (немесе) Мобильді 
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қосымшада тіркелшген соң, Тапсырыс берушіге ұсынылады, Тапсырыс берушіге Орындаушының 
қызмет көрсетуіне байланысты ақпараттарды алуға, сондай-ақ осы шартты жасауға, орындауға 
жəне/немесе өзгерту үшін қажет конклюденттік əрекеттерді жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 
«Мобильді қосымша» – «Fitnation.kz» мобильді қосымшасы. 
«Кіріп-шығуын шектеу» - шектеу қою себебін Тапсырыс беруші толықтай жойғанға дейін QR-кодты 
бұғаттау арқылы Клуб аумағына Тапсырыс берушінің кіріп-шығуын уақытша шектеу. 
«Негізгі қызметтер» - Орындаушы Тапсырыс берушіге Қызмет көрсету кезеңінде Клубқа бару жəне 
дене шынықтырумен айналысу мақсатында Клубта орналастырылған жабдықтарды, заттарды 
пайдалану мүмкіндігін береді. 
«Қызмет көрсету кезеңі» – Тапсырыс беруші Орындаушыдан Қызметтерді алуға құқығы бар уақыт 
кезеңі жəне Орындаушы Тапсырыс берушіге Қызметтерді көрсетуге міндеттенеді. 
«Төлем картасы» – Тапсырыс берушінің банк картасы, яғни Орындаушының сайтында жəне (немесе) 
Мобильді қосымшада тіркелген кезде, не болмаса, кейін Төлем картасын өзгерту барысында 
көрсетілген жəне осы Шарт бойынша төлем алынатын (оның ішінде акцептісіз есептен шығару) 
картаның төлем (банк) деректемелері. 
«Fitnation клубының ережелері» – Орындаушы бекіткен жəне Орындаушының сайтында 
орналастырылған, Клуб аумағында жүрген Тапсырыс берушілер мен үшінші тұлғалар орындауы 
міндетті Клубқа бару тəртібін, Клубтағы мінез-құлықты жəне Қызметтерді пайдалану шарттарын 
белгілейтін ережелер, оның ішінде Клубқа бару жəне оның Қызметтерін пайдалану кезіндегі 
қауіпсіздік ережелері.  
«Негізгі қызметтер жиынтығы» – Орындаушының сайтында жəне Мобильді қосымшада 
орналастырылған жəне Тапсырыс берушінің тиісті функционал көмегімен таңдай алатын шарттың 
əрекет ету мерзіміне жəне төлем тəртібіне байланысты Орындаушының сайты жəне (немесе) мобильді 
қосымшасы осы шартты жасасқан кезде де, сондай-ақ кейіннен (келісімшарттың өзгеруі) негізгі 
қызметтерді көрсету мен төлеудің нақты шарттары. 
«Алдын ала төленген шарт» – Ұзақмерзімді шарт, оған сəйкес Негізгі қызметтерге төлем шарттың 
барлық мерзіміне алдын ала төлем арқылы жүзеге асырылады. 
«Жеке деректер» – электрондық, қағаз жəне (немесе) өзге де материалдық тасымалдағышта жазылған, 
олардың негізінде анықталған немесе айқындалған дербес деректер субъектісіне қатысты мəліметтер. 
Жеке деректерге (қоса, бірақ шектелмей) енетіндер: тегі, аты, əкесінің аты, тегі мен атының 
транскрипциясы, жынысы, жеке сəйкестендіру нөмірі (ЖСН), туған күні, байланыс телефондары, жеке 
тұлғаның банк деректемелері, қолы, жеке тұлғасын растайтын құжаттың деректері (құжаттың атауы, 
құжаттың нөмірі, құжат берілген күн, құжаттың жарамдылық мерзімі, құжатты берген орган), 
электронды пошта мекенжайы, тұрғылықты мекенжайы, ip-мекенжайы (жеке тұлғаны сəйкестендіруге 
мүмкіндік береді), Төлем картасының деректері, сондай-ақ кіруге арналған жеке код (электронды 
поштаға жіберілген). 
«Есеп айырысу айы» – Негізгі қызметтерді төлеу күнінен бастап, Негізгі қызметтер көрсетілген келесі 
айдың сол күні алдындағы күнге дейінгі кезең. Егер Негізгі қызметке төлем жасалған дəл сондай күн 
келесі айдың күнтізбелік айында болмаса, онда Есеп айырысу айының аяқталуы келесі күнтізбелік 
айдың соңғы күні болып есептеледі. 
«Орындаушының сайты» – Орындаушының ресми сайты – https://fitnation.kz/.  
«Тараптар» – бірге аталатын Тапсырыс беруші мен Орындаушы. 
«Қызметтер» – дене шынықтыру, дене шынықтыру-сауықтыру жəне спорттық іс-шараларды 
ұйымдастыру мен өткізу бойынша қызметтер, сондай-ақ осы іс-шаралармен байланысты Орындаушы 
көрсететін басқа қызметтер. 
 
2. Жалпы қағидалар 
2.1. Осы Шарт Тапсырыс беруші (немесе Тапсырыс берушілер) мен Орындаушының арасындағы 
азаматтық-құқықтық қарым-қатынасты реттейді.  
2.2. Осы Шарттың мəні Орындаушының Тапсырыс берушіге ақылы қызметтерді көрсетуі болып 
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табылады. 
2.3. Қызметтерді көрсету тəртібі де Fitnation клубының ережелерімен анықталады. Орындаушы 
Fitnation клубының ережелерін Тапсырыс берушіге алдын ала (10 (он) күннен кешіктірмей) хабарлап, 
біржақты тəртіпте өзгертуге құқылы. Fitnation клубының ережелерін өзгерту туралы Тапсырыс 
берушіге хабарлау Орындаушының сайтында тиісті ақпаратты жариялау арқылы жүзеге асады. 
Тапсырыс беруші өздігінен көрсетілген өзгерістерді қадағалап отырады. 
2.4. Қызметтер тізімі (Негізгі қызметтер мен Қосымша қызметтер) Орындаушының сайтында бар. 
2.5. Қызметтерді көрсету орны Клуб болып табылады. Клубтың орналасқан жерін Тараптар Жеке 
кабинетте келіседі. 
2.6. Осы Шарт Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексінің 389 б. сəйкес қосылу шарты болып 
табылады (бұдан əрі мəтін бойынша Шарт). Кез келген 18 жасқа толған қабілетті жеке тұлға осы 
Шартқа қосылған сəттен бастап, Шартта көрсетілген талаптармен Қызметтерді алуға құқылы, яғни 
Қызметтерді көрсету ережелері, Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын қосымшалар. 
2.7. Осы Шартқа қосылу Орындаушының сайтында жəне/немесе Мобильді қосымша арқылы «Жеке 
кабинет» (бұдан əрі мəтінде – «Жеке кабинет») электронды сервисіне тіркеліп, кіру мүмкіндігін алу 
арқылы жүзеге асады. Орындаушының сайтында жəне/немесе Мобильді қосымша арқылы Жеке 
кабинетке тіркелу жəне кіру онымен осы шартты жасасқанын растайтын ҚР АК 151 б. 2 т. сəйкес, 
Тапсырыс берушінің конклюденттік əрекеттері болып табылады. Жеке кабинетті тіркеген сəттен 
бастап, белгіленген тəртіпте Тапсырыс беруші осы Шарттың бір тарабы болады, осы Шартта жəне 
Fitnation клубының Ережелерінде қарастырылған құқықтарын жүзеге асыруға құқылы, сондай-ақ Жеке 
кабинетте орналасқан осы Шартта жəне Fitnation клубының Ережелерінде жəне қызметтерді көрсету 
талаптарында қарастырылған міндеттерін орындауға міндеттеледі. Тіркелгеннен кейін Шарт жасалған 
болып есептеледі жəне оған қатысты барлық талаптар, оның ішінде Шартқа Қосымшаның талаптары 
қабылданған болып есептеледі.  
2.8. Тапсырыс беруші Жеке кабинетте өзінің келесі растамаларын белгілеуі міндетті (түрту белгісін 
қойып жəне/немесе «келісемін/қабылдаймын/растаймын» батырмасын басу арқылы келіскенін 
растайды): «Мен Шарттың талаптарымен танысқанымды, Шартты жəне Fitnation клубының 
Ережелерін қабылдайтынымды растаймын. Мен Шартқа сəйкес, Жеке деректерімді жинауға жəне 
өңдеуге жəне оларды трансшекаралық жіберуге келісімімді беремін, сонымен қатар өзімнің Төлем 
картамды тіркедім».   
2.9. Жеке кабинетті пайдалану үшін тіркеу кезінде жəне рұқсат алу үшін Тапсырыс берушіге Клубқа 
кіруін қамтамасыз ететін QR-код беріледі. QR-кодты қандай да бір тұлғаларға беруге тыйым салынады. 
Клубқа кіру үшін QR-кодты пайдалану, Жеке кабинетті қолдану тəртібі туралы ақпарат 
Орындаушының сайтында орналасқан жəне Тапсырыс беруші міндетті түрде сақтауы тиіс.  
2.10. Орындаушы техникалық мүмкіндіктерді жүзеге асыру барысында Жеке кабинетте келесі 
ақпараттар салынуы мүмкін жəне төмендегі мүмкіндіктер, қоса, бірақ мұнымен шектелмей, берілуі 
мүмкін: 
• Тапсырыс берушінің аты-жөні, тегі; 
• Тапсырыс берушінің телефоны мен электронды поштасы; 
• Клубтың орналасқан жері, Қызмет көрсету кезеңі, Қызметтер тізімі мен құны туралы ақпарат; 
• Клубтың орналасқан жері туралы өзгертулер енгізу (Орындаушының басқа Клубын таңдау); 
• Қызмет көрсету кезеңін анықтау; 
• Тапсырыс берушіге қажет Қосымша қызметтерді анықтау; 
• Уақытша тоқтату, көрсетілген Қызметтер шотына қарызды есептен шығару туралы өтінішті ресімдеу 
жəне беру (егер мүмкін болса) жəне т.б.; 
• Қосымша қызметтер мен іс-шараларға жазылу жəне (немесе) тиісті жазбаларды жою; 
• Көрсетілген қызметтер мен төлемдер бойынша қарыздар туралы ақпарат; 
• Орындаушы туралы ақпараттың / жарнаманың салынуы; 
• Басқа мүмкіндіктер. 
2.11.  Осы Шартта қарастырылған Жеке кабинетте орындалатын барлық əрекеттер тиісті түрде 
Тапсырыс беруші жасаған деп саналатынына Тараптар келісім береді жəне осы Шарт бойынша 
Тараптардың азаматтық-құқықтық қарым-қатынасын реттеу мəселелері бойынша маңызды болып 
табылады. 
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2.12.  Осы Шартты жасай отырып, Тапсырыс беруші Fitnation клубының ережелерімен танысқанын 
жəне барлығы түсінікті, осы Шартта қарастырылған Қызметтерді алуға кедергі келтіретін аурулары 
жоқтығын, денсаулығы жақсы екендігін растайды. 
 
3. Шарт мəні 
3.1. Осы Шартқа сəйкес, Орындаушы Тапсырыс берушіге Негізгі қызметтерді көрсетуге міндеттенеді. 
3.2. Негізгі қызметтердің құны Орындаушының сайтында жəне (немесе) Жеке кабинетте орналасқан 
Тапсырыс берушінің таңдаған Негізгі қызметтер жиынтығы мен Қызметтерді көрсету кезеңіне 
байланысты, Орындаушының сайтында жəне Жеке кабинетте көрсетіледі. Бұл ретте Тапсырыс 
берушінің осы Шартты жасаған күнінде Орындаушының сайтында орналасқан Негізгі қызметтердің 
құны қолданылады. Тапсырыс берушінің Негізгі қызметтер жиынтығын таңдауы Орындаушы сайты 
жəне (немесе) Мобильді қосымшаның функционалы арқылы жүзеге асады жəне осы шарттың 2.7. т. 
байланысты осы Шартты жасағанын немесе жағдайға байланысты өзгерткенін, Негізгі қызметтер 
жиынтығында көрсетілген барлық талаптарды сөзсіз қабылдағанын жəне оларды сақтауға (орындауға) 
келісім беретінін растайтын ҚР АК 151 б. 2 т. сəйкес, Тапсырыс берушінің конклюденттік əрекеті 
болып табылады. 
3.3. Орындаушының сайтында жəне (немесе) Жеке кабинетте орналасқан Негізгі қызметтер 
жиынтығы туралы ақпаратта мүмкіндігінше келесі мəліметтер болуы керек: 
• Орыс, қазақ жəне ағылшын тілдерінде Негізгі қызметтер жиынтығының атаулары; 
• Негізгі қызметтер жиынтығының құны (жалпы құны, Абоненттік төлемнің көлемі); 
• Негізгі қызметтер жиынтығын таңдау кезінде жасалатын шарт түрі (Қысқамерзімді шарт, Алдын ала 
төленген шарт, Қайталама төлемді Ұзақмерзімді шарт, Жазылым шарты, Қонақ сапары жəне т.б.); 
• Қызметтерді көрсету кезеңі (немесе Қызметтерді көрсету кезеңін таңдау опциясы); 
• Негізгі қызмет жиынтығының құны; 
• Төлем мерзімі мен шарттары (алдын ала төлем, рекурренттік есептен шығару жəне т.б.). 
3.4. Негізгі қызметтерден бөлек, Орындаушы Тапсырыс берушіге Қосымша қызметтер алуға 
мүмкіндік береді, нақтырақ айтқанда: 
• Топтық спорттық жаттығуларға қатысу; 
• Шарттың əрекет етуін тоқтату мүмкіндігі (Уақытша тоқтату, егер мүмкін болса); 
• Орындаушының ҚР аумағындағы кез келген Клубына қатысу мүмкіндігі; 
• «Мен жаттықтырушымын» қосымша қызметі; 
• Басқа Қосымша қызметтер. 
Қосымша қызметтердің аталған тізімін Орындаушы Тапсырыс берушінің келісімінсіз Орындаушының 
сайтында орналастыру арқылы көрсете алады. Орындаушы Қосымша қызметтер құнын 
Орындаушының сайтында белгілейді. Бұл ретте Тапсырыс беруші төлем жасаған күні Орындаушының 
сайтында белгіленген Қосымша қызметтер құны төленеді. 
3.5. Тапсырыс беруші Негізгі қызметтер мен Қосымша қызметтерді Тараптардың келісілген 
талаптары бойынша төлеуге міндеттеледі. 
 
4. Негізгі қызметтер мен Қосымша қызметтерді көрсету тəртібі 
4.1. Орындаушы Клуб жұмысының уақыты, Қызметтерді көрсету уақыты туралы ақпаратты 
Орындаушының сайтында орналастырады жəне (немесе) басқаша əдіспен Тапсырыс берушіге 
жеткізіледі. 
4.2. Қызметтер Тапсырыс берушіге Тараптардың Жеке кабинетте келісілген уақыты ішінде 
көрсетіледі (Қызметтерді көрсету кезеңі). 
4.3. Қызметтерді көрсету кезеңі Тараптар Жеке кабинетте келісілген күннен бастап есептеледі. 
4.4. Осы Шарт бойынша Қызметтерді алу құқығы төменде көрсетілген бірінші орындалған жағдайдан 
бастап тоқтатылады: 
• Көрсетілген Қызметтер кезеңінің күні аяқталды; 
• Тапсырыс беруші немесе Орындаушы осы Шартта қарастырылған талаптар бойынша осы Шартты 
орындаудан мерзімінен бұрын бас тартты. 
4.5. Қосымша қызметтерді алу үшін Жеке кабинет арқылы таңдалған Қосымша қызметтерге жазылу 
қажет. Қосымша қызметтер Тараптардың Жеке кабинетте келісілген Қызмет көрсету кезеңінде жүзеге 
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асады. 
4.6. Қосымша қызмет Жеке кабинетте тиісті жазба енгізілген сəттен бастап келісілген болып 
саналады. 
4.7. Осы Шарт бойынша Қосымша қызметтер алу құқығы төменде көрсетілген бірінші орындалған 
жағдайдан бастап тоқтатылады:: 
• Тапсырыс беруші Тараптар өзара келісілген көлемде Қосымша қызметтерді алған болса; 
• Қызметтерді көрсету кезеңінің күні аяқталса; 
• Тапсырыс беруші немесе Орындаушы осы Шартта қарастырылған талаптар бойынша осы Шартты 
орындаудан мерзімінен бұрын бас тартты (шарт мерзімінен бұрын тоқтатылды). 
4.8. Осы Шарт бойынша Негізгі қызметтерді жəне/немесе Қосымша қызметтерді көрсету мақсатында 
Клубқа Тапсырыс берушінің кіруі Мобильді қосымшадағы QR код арқылы жүзеге асырылады.  
4.9. Тапсырыс берушіге Негізгі қызметтерді жəне (немесе) Қосымша қызметтерді көрсету фактісі 
көрсетілген қызметтерді актілермен растауды талап етпейді жəне Қызметтерді көрсету кезеңі өткен 
соң, орындалған болып есептеледі. Егер осы Шарттың əрекет ету мерзімі ішінде Тапсырыс беруші осы 
Шарттың 4.10 т. белгіленген тəртіппен талаптар қоймаса, қызметтер осы Шарттың талаптарына сəйкес, 
толық көлемде көрсетілген болып саналады. 
4.10. Тапсырыс беруші көрсетілген Негізгі қызметтер жəне (немесе) Қосымша қызметтер осы Шартың 
талаптарына жəне (немесе) Fitnation клубының ережелеріне сəйкес еместігін анықтаған сəттен бастап, 
5 (бес) күнтізбелік күннің ішінде Орындаушыға тиісті шағымын беруге құқылы. Көрсетілген мерзім 
өткеннен кейін Тапсырыс берушінің көрсетілген Қызметтердің сапасы жəне (немесе) көлемі бойынша 
шағымы негізсіз болып табылады. 
 
5. Қызметтердің құны мен төлем тəртібі 
5.1. Егер Орындаушы Тапсырыс берушіге Қызмет көрсету кезеңінде Негізгі қызметтер жəне (немесе) 
Қосымша қызметтерді алу мүмкіндігін берсе, бірақ Орындаушыға байланысты емес себептермен 
Тапсырыс беруші Негізгі қызметтер жəне (немесе) Қосымша қызметтерді пайдаланбаса, Қызмет 
көрсету кезеңі ұзартылмайды жəне Негізгі қызметтер жəне (немесе) Қосымша қызметтер, егер осы 
Шартта өзгеше көзделмесе, осы Шартта келісілген талаптар бойынша төленеді.  
5.2. Негізгі қызметтер мен Қосымша қызметтердің құны Орындаушының сайтында жəне Тапсырыс 
берушінің Жеке кабинетінде көрсетілген жəне осы Шарттың талаптары мен Тапсырыс беруші таңдаған 
Негізгі қызметтер жиынтығы мен Қосымша қызметтерде айқындалады. Тапсырыс берушіге жəне 
əлеуетті Тапсырыс берушіге ұсынылатын Негізгі қызметтер жиынтығының түрлерін Орындаушы 
өздігінен анықтайды. Орындаушы осы Шартта қарастырылған шарт түрлерінің барлық түрлерін 
көрсететін Негізгі қызметтер жиынтығын таңдау мүмкіндігін қамтамасыз етуге міндетті емес 
(Қысқамерзімді шарт, Алдын ала төленген шарт, Қайталама төлемді ұзақмерзімді шарт, Жазылым 
шарты, Қонақ сапары жəне т.б.) жəне керісінше, осы Шартта қарастырылмаған Негізгі қызметтер 
жиынтығын салуға құқылы (бұл жағдайда Негізгі қызметтер жиынтығының сипаттамасында 3.3. т. 
көрсетілген ақпаратқа қосымша осы Шарттың талаптарын Негізгі қызметтер жиынтығында қолдану 
тəртібін анықтауға мүмкіндік беретін барлық қажетті ақпарат көрсетілуі тиіс). 
5.1. Негізгі қызметтерді төлеу тəртібі Тапсырыс берушінің таңдаған Негізгі қызметтер жиынтығына 
байланысты белгіленеді: 
5.1.1. Қысқамерзімді шартқа, Алдын ала төленген шартқа жəне Қонақ сапарына қатысты Негізгі 
қызметтер жиынтығы бойынша алдын ала 100% төлем жасалған жағдайда; 
5.1.2. Қайталама төлемді шартқа қатысты Негізгі қызметтер жиынтығы бойынша (Қайталама төлемді 
ұзақмерзімді шарт, Жазылым шарты жəне т.б.) – Абоненттік төлем жасау арқылы, нақты айтқанда: 
бірінші Есеп айырысу айы үшін Абоненттік төлем – алдын ала төлем арқылы, екінші жəне келесі Есеп 
айырысу айлары үшін Абоненттік төлем – Төлем картасынан қаражатты акцептісіз есептен шығару 
арқылы (осы Шарттың 1 тарауының «Қайтала төлемді шарт» бөлімінде сипатталғандай). Абоненттік 
төлемнің көлемі мен оны төлеу мерзімі Тапсырыс берушінің таңдаған Негізгі қызметтер жиынтығына 
байланысты жəне Тапсырыс берушінің Жеке кабинетінде көрсетіледі. 
5.1.3. осы Шарттың 5.3.1.-5.3.2. т.т. қатысты емес Негізгі қызметтер жиынтығы бойынша – ұқсастығы 
бойынша осы Шарттың 5.3.1.-5.3.2. т.т. ережелерін қолдана отырып, тиісті Негізгі қызметтер 
жиынтығының талаптарына сəйкес. 
5.2. Қосымша қызметтерге алдын ала 100% төлем жасалады. 
5.3. Осы Шарт бойынша есеп айырысу Тапсырыс берушінің Төлем картасынан қаражатты тек қолма-
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қолсыз аудару арқылы ғана жүзеге асады. Осы Шарт бойынша төлемді жүргізу мақсатында Тапсырыс 
беруші міндеттеледі: 
• Жеке кабинетінде осы Шарт бойынша төлем алынатын Төлем картасының төлем (банк) 
деректемелерін көрсетуге (Төлем картасының нөмірі мен түрі, картаның əрекет ету мерзімі, CVV/CVC 
код сияқты); 
• Төлем картасына қызмет көрсететін банкке 5.3.2. т. көрсетілген мерзімде осы Шарт бойынша төлем 
ретінде қаражатты тікелей есептен шығару туралы қажетті нұсқаулар беруге (оның ішінде, бірақ 
шектелмей, Орындаушының сайты жəне (немесе) Мобильді қосымшаның тиісті функционалын 
қолдану арқылы); 
• белгіленген мерзімде осы Шарт бойынша төлемге қажетті соманың Төлем картасында болуын 
қамтамасыз етуге. 
5.4. Абоненттік төлемді төлеу мерзімі бұзылған кез келген жағдайда, Орындаушы Тапсырыс берушіге 
Негізгі қызметтерді көрсетуді шектеуге жəне қарызы өтелгенге дейін жəне төлем мерзімін бұзғаны 
үшін осы Шартта көрсетілген өсімпұлды өтегенге дейін шектеу қоюға құқылы. 
5.5. Қосымша қызметтерді төлеу мерзімі бұзылған кез келген жағдайда, Орындаушы Тапсырыс 
берушіге қарызды өтегенге дейін жəне төлем мерзімін бұзғаны үшін осы Шартта көрсетілген 
өсімпұлды өтегенге дейін Қосымша қызметтерге шектеу қоюға құқылы. 
5.6. Тапсырыс беруші Орындаушының атынан жəне соның тапсырмасы бойынша əрекет ететін үшінші 
тұлғаға, яғни операторға Төлем картасының деректерін өңдеу жəне транзакцияны жүзеге асыру 
өкілеттігін беретінімен келіседі. Тапсырыс беруші кез келген Қызмет түрін сатып алғанда, Орындаушы 
мұндай транзакцияларды автоматты түрде, Негізгі қызметтер жəне (немесе) Қосымша қызметтер үшін 
жасалған төлемнің əрбір осындай транзакциясы үшін Тапсырыс берушінің жеке келісімін алмай-ақ 
жүзеге асыру құқығын алатынын (оның ішінде оператордың делдалдығымен) мойындайды жəне 
келіседі (Орындаушының Төлем картасының деректерін өңдеу жəне транзакцияларды жүзеге асыру 
өкілеттіктерін Орындаушының атынан жəне соның тапсырмасы бойынша əрекет ететін үшінші тұлғаға 
– операторға беретінімен келіседі). 
5.7. Орындаушы Төлем картасының деректерін сақтамайды. Осы Шартты жасаған кезде Тапсырыс 
беруші Орындаушының сайтындағы оператордың шарттарымен де танысуға міндетті. Шартты жасау 
арқылы Тапсырыс беруші оператордың шарттарын алдын ала оқып, онымен келісетіндігін растайды. 
 
6. Тараптардың құқықтары мен міндеттері. 
6.1. Орындаушы міндеттеледі: 
6.1.1. Клубтың жұмыс уақытында Негізгі қызметтер мен Қосымша қызметтердің сапалы көрсетілуін 
қамтамасыз етуге. 
6.1.2. Клуб бөлмелерінде осы Шарт бойынша Негізгі қызметтер мен Қосымша қызметтерді көрсетуге 
арналған жабдықтар мен заттардың, қосалқы жабдықтардың дұрыс жұмыс істеуін қамтамсыз етуге, 
сондай-ақ тұрмыстық бөлмелер мен жабдықтардың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз етуге: шешінетін 
бөлме, душ жəне т.б. 
6.1.3. Тапсырыс берушінің өз қалауы бойынша Клубтың дене шынықтыру, дене шынықтыру-
сауықтыру іс-шараларына қатысуын ұйымдастыруға жəне қамтамасыз етуге, Тапсырыс берушінің 
киімдеріне арналған жеке шкафтарды пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз етуге, бұл ретте жеке 
шкафтар құлыппен құлыпталмайтыны жөнінде Орындаушы Тапсырыс берушіге хабардар еткен, 
Орындаушы жеке шкафқа салынған Тапсырыс берушінің мүлкіне жауап бермейді. 
6.1.4. Осы Шартта белгіленген тəртіпте Fitnation клубының Ережелерінің өзгергені туралы Тапсырыс 
берушіге хабардар етуге. 
6.2. Орындаушы құқылы: 
6.2.1. Осы Шарт бойынша Негізгі қызметтер жəне (немесе) Қосымша қызметтерді көрсету үшін үшінші 
тұлғаларды тартуға. 
6.2.2. Біржақты тəртіппен Қосымша қызметтер тізімі мен құнын белгілеуге жəне (немесе) өзгертуге. 
6.2.3. Біржақты тəртіппен Орындаушының сайтында тиісті ақпаратты салу арқылы Тапсырыс берушіге 
хабарлай отырып, Fitnation клубының Ережелерін, денешынықтыру-сауықтыру іс-шараларының 
кестесін, Клубтың жұмыс тəртібін белгілеуге жəне (немесе) өзгертулер енгізуге. Тапсырыс беруші 
көрсетілген өзгертулерді өздігінен қадағалап отырады. 
6.2.4. Тапсырыс берушімен біржақты жəне алдын ала келісімсіз осы Шарттың барлық талаптарын 



7  

міндетті түрде сақтай отырып, үшінші тұлғаларға осы Шарт бойынша құқықтар мен міндеттерді 
беруге; осы Шарттай жасай отырып, Тапсырыс беруші жоғарыда аталған талаптар бойынша мұндай 
хабарлауға алдын ала келісім береді. 
6.2.5. Орындаушының кінəсінсіз туындаған апатты жағдайларда жəне (немесе) форс-мажорлық 
жағдайларда, біржақты тəртіпте осы Шарт бойынша Тапсырыс берушіге қандай да бір ақшалай 
өтемақы төлемей, Негізгі қызметтер жəне (немесе) Қосымша қызметтер көрсету көлемі мен тəртібін 
шектеуге. 
6.2.6. Орындаушыға қатысы жоқ қайта құру кезінде, сондай-ақ Клуб жабылған жағдайда, біржақты 
тəртіпте осы Шарттың талаптарын өзгертуге жəне Клубта Тапсырыс берушіге ұқсас қызметтерді басқа 
жерде көрсетуді қамтамасыз етуге. 
6.2.7. Орындаушының кінəсінсіз туындаған апатты жағдайларда жəне (немесе) форс-мажорлық 
жағдайларда, біржақты тəртіпте осы Шарт бойынша Тапсырыс берушіге қандай да бір ақшалай 
өтемақы төлемей, Қызметтер көрсету көлемі мен тəртібін шектеуге.  
6.2.8. Орындаушы қандай да бір ақшалай өтемақы төлемей, электр энергиясы апатты өшірілген 
жағдайда, ұсынылатын қызметтердің көлемін шектеуге жəне/немесе коммуналдық қызметтер суық су 
немесе ыстық суды апатты өшірген жағдайда, душ бөлмелеріне, дəретханаға, бассейн аймағына (егер 
бар болса) кіруді шектеуге құқылы. Орындаушы қандай да бір ақшалай өтемақы төлемей, он төрт 
күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде жөндеу, қалпына келтіру жəне басқа да жұмыс түрлерін жүргізу 
үшін Клубты жəне/немесе оның жеке бөлмелерін жабуға құқылы. 
6.2.9. Осы Шарт бойынша Негізгі қызметтер жəне (немесе) Қосымша қызметтерді тоқтата тұруға жəне 
осы Шартта қарастырылған жағдайларда Тапсырыс берушінің Клуб аумағына кіруін шектеуге. 
6.2.10. Осы Шартта жəне ҚР қолданыстағы заңнамасында көрсетілген жағдайларда Шартты 
мерзімінен бұрын бұзуға. 
6.2.11. Орындаушының аумағында жеке тұлғаның заңды жүруін бақылау, қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету, Орындаушының мүлкін сақтау мақсатында ашық түрде Клуб аумағында фото- жəне (немесе) 
бейнетіркегіштерді қолдануға. 
6.2.12. Осы Шарт бойынша көрсетілетін қызметтердің сапасын бақылау жəне жетілдіру, қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету мақсатында ашық түрде Орындаушы қолданатын телефон нөмірлері бойынша 
телефонмен сөйлесу барысында алынған ақпаратты жазып алуға жəне қолдануға. 
6.2.13. Осы Шартта белгіленген тəртіпте жəне ҚР қолданыстағы заңнамасындағы талаптарға сəйкес, 
Тапсырыс берушінің келісімі бар болған жағдайда, жеке деректерін жинауды жəне өңдеуді жүзеге 
асыруға. 
6.2.14. Пайдаланылмаған күндері үшін өтемақысыз бассейн аумағында (егер бар болса) санитарлық-
профилактикалық күндерді белгілеуге. Əр айдың бірінші дүйсенбісі санитарлық күн болып табылады. 
6.2.15. Шарттың əрекет ету мерзімінде қандай да бір ауруы бар екендігіне күмəн туындаған жағдайда 
Орындаушы Тапсырыс берушіден денсаулық жағдайы туралы анықтаманы сұратуға. Тапсырыс беруші 
осындай сұранысты алған сəттен бастап, 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей, Орындаушыға 
денсаулық жағдайы туралы анықтаманы беруге міндетті. 

6.3. Тапсырыс беруші міндеттеледі: 
6.3.1. Осы Шарт бойынша Негізгі қызметтер жəне (немесе) Қосымша қызметтерді алғанда, Fitnation 
клубының ережелерін қатаң орындауға. 
6.3.2. Осы Шарт бойынша төлемді тиісінше төлеуге. 
6.3.3. Орындаушының мүлкіне мұқият қарауға. 
6.3.4. Осы Шарт бойынша өзінің құқықтары мен міндеттерін үшінші тұлғаға бермеуге. 
6.3.5. Көрсетілетін Қызметтердің қауіпсіздігіне əсер етуі мүмкін аурулар, медициналық қарсы 
көрсетілімдер, денсаулық жағдайы (оның ішінде жүктілігі, өзін нашар сезінуі) туралы Орындаушыға 
дер кезінде жазбаша түрде жəне қажет болған жағдайда, осы Шарт бойынша Қызметтерді көрсетуден 
уақытша бас тартуға. Тапсырыс беруші өз бетінше денсаулығының жағдайын жəне Клубқа бару 
мүмкіндігін бағалайды (спорттық жабдықтарды жəне заттарды, жаттығу құрылғыларын қолдану, 
жаттығуларды орындау мүмкіндігі). Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Қызметтердің көрсетілуі 
кезінде жарақат алу қаупі (өміріне немесе денсаулығына зиян келуі) болуы мүмкін екендігі жөнінде 
хабардар етілген, бір жерін соғып алу, шығарып алу, созылуы, сіңірдің үзіліуі жəне басқа да кез келген 
ауыр дəрежедегі жарақаттар сияқты. Басы айналғанда жəне денсаулығының нашарлауының басқа 
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себептерінде Тапсырыс беруші дереу денешынықтыру-сауықтыру шараларына қатысуын жəне кез 
келген Қызметтерді пайдалануын тоқтатуға міндетті. 
6.3.6. Осы Шарт бойынша Негізгі қызметтер жəне (немесе) Қосымша қызметтер көрсетуге арналған 
Клубтың бөлмелерінде жабдықтар мен заттарды, қосалқы жабдықтарды қолдану бойынша 
нұсқаулықтармен, қауіпсіздік техникасының ережелерімен өз бетінше танысуға жəне сақтауға. 
6.3.7. Осы Шарт бойынша Қызметтерді көрсету мүмкіндігін қамтамасыз ету мақсатында 
Орындаушыға келесі жеке деректерді беруге, сондай-ақ өзінің Жеке деректерін өңдеуге келісім беруге. 
6.3.8. Орындаушының жазбаша рұқсатынсыз Клуб аумағында осы Шарт бойынша Қызметтерді алуға 
қатысы жоқ қандай да бір əрекетпен айналыспауға (оның ішінде кəсіпкерлік), осы Шарттың 6.4.3. т. 
көрсетілген əрекеттерден басқа. 
6.3.9. Ұрлануының алдын алу мақсатында Клубқа келгенде, өз мүлкін қадағалауды қамтамасыз етуге; 
мүлікті қараусыз қалдырмауға (орындықтың астында, орындықтың үстінде, жəшіктің үстінде жəне 
т.б.). Орындаушы Тапсырыс берушінің жоғалған мүлкі үшін жауап бермейді, оның ішінде Тапсырыс 
беруші көрсетілген талаптардың кез келген біреуін сақтамаған жағдайда. 
6.3.10. Шынайы, толық жəне жеке Дербес деректерді беруге, оның ішінде Төлем картасының 
деректері, Жеке кабинетте көрсетілген жеке деректердің дұрыстығын тексеруге жəне оның өзектілігін 
қадағалауға, ескірген деректерді өз бетінше Жеке кабинетте дереу өзекті қылуға жəне мұндай əрекетті 
орындау мүмкін болмаған жағдайда, Орындаушыны Тапсырыс беруішінің Жеке кабинетінде 
көрсетілген деректердің өзгергені туралы хабардар етуге, оның ішінде ұялы телефон нөмірі мен 
электронды жəшігінің мекенжайының өзгергені туралы. 
6.3.11. Жеке кабинетке кіруге мүмкіндік беретін кез келген деректердің, соның ішінде Орындаушы 
Тапсырыс берушіге Жеке кабинетте немесе Орындаушының сайтында тірокелу үшін электронды 
пошта арқылы жіберген кіру коды мен құпиясөзді (тексеру жəне кіру құралдары) үшінші тұлғаға 
жарияламауға жəне сақталуын қамтамасыз етуге; 
6.3.12. Құпиясөз (тексеру жəне кіру құралдары) үшінші тарапқа белгілі болған немесе болуы мүмкін 
не заңсыз қолданылуы мүмкін кез келген жағдайда дереу Орындаушыға хабар беруге. 
6.4.  Тапсырыс беруші құқылы: 
6.4.1. Тапсырыс беруші «Fitnation» клубының Ережелеріне сəйкес, осы Шарттың талаптары мен Жеке 
кабинетте келісілген шарттар бойынша сапалы Қызметті алуға құқылы. 
6.4.2. «Fitnation» клубының Ережелері мен осы Шартта қарастырылған талаптар бойынша (Уақытша 
тоқтату) Негізгі қызметтер жəне (немесе) Қосымша қызметтер көрсетуді тоқтатуды талап етуге. 
6.4.3. «Мен жаттықтырушымын» Қосымша қызметін сатып алған жағдайда, мұндай ақылы қызметтің 
əрекет ету мерзімі ішінде Клуб ғимаратында жəне Клубта орналасқан жабдықтар мен заттарды 
пайдалана отырып, келесі талаптарды сақтаса, ақылы немесе ақысыз жеке жаттығуларды өткізуге: 
а) жаттығу өткізу кезінде жаттықтырушы ретінде əрекет ететін Тапсырыс беруші де, Тапсырыс 
берушінің жаттығуын өткізетін тұлға да Орындаушымен Тапсырыс берушінің келісімі негізінде Клуб 
ғимаратына кіруге жəне Клубта орналасқан жабдықтар мен заттарды пайдалануға құқылы; 
б) жаттығу өткізу кезінде жаттықтырушы ретінде əрекет ететін Тапсырыс беруші де, Тапсырыс 
берушінің жаттығуын өткізетін тұлға да «Fitnation» клубының Ережелерін жəне Орындаушымен 
клиенттік шарттың талаптарын қатаң сақтайды; 
в) жаттықтырушы ретінде əрекет ететін Тапсырыс беруші жаттығу өткізілетін адамға 
Клубтың/Орындаушының қызметкері немесе басқа өкілі емес екенін, Клубтың/Орындаушының 
атынан əрекет ете алмайтыны жəне (немесе) Клубтың/Орындаушының кез келген спорттық іс-
шараларын өткізуге арналған əдістерді (бағдарламалары, ақпараттық материалдары жəне т.б.) 
пайдалана алмайтыны жөнінде жəне кəсіби дайындық кезінде тек өз атынан əрекет ететіні жəне өзінің 
білімі мен дағдыларын пайдаланатыны туралы хабардар етеді; 
г) жеке сабақты алатын тұлға Клуб қызметкерін алдын ала хабардар етеді жəне жазбаша түрде немесе 
Мобильді қосымша арқылы Клуб қызметкері болып табылмайтын тұлғадан жеке сабақ алатынын 
түсінетінін растайды: 
- Клуб ұсынатын Қосымша қызмет болып табылмайды жəне Орындаушымен Тапсырыс берушінің 
клиенттік келісіміне жатпайды; 
- жеке сабақ алатын адам үшін тəуекел қаупі артады, осыған байланысты ол осындай сабақ нəтижесінде 
өміріне, денсаулығына немесе мүлкіне келтірілген ықтимал зиян үшін барлық жəне кез келген 
жауапкершілікті саналы түрде өзіне алады. 
6.4.4. Осы Шартта белгіленген тəртіпке сəйкес, осы Шарт бойынша Қызметтерден бас тартуға. 
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7. Шарттың əрекет ету мерзімі. 
7.4. Осы Шарттың əрекет ету мерзімі Тапсырыс берушінің таңдаған Негізгі қызметтер жиынтығына 
байланысты белгіленеді: 
7.4.4. Қонақ сапары бойынша – 1 (бір) күн; 
7.4.5. Қысқамерзімді шарттарға тиесілі Негізгі қызметтер жиынтығы бойынша – 1 (бір) ай; 
7.4.6. Алдын ала төлем шарттарына қатысты Негізгі қызметтер жиынтығы бойынша – алдын ала 
төлем жасалған мерзім; 
7.4.7. Қайтала төлемді ұзақмерзімді шарттарға тиесілі Негізгі қызметтер жиынтығы бойынша – 
Тапсырыс беруші таңдаған Негізгі қызметтер жиынтығында көрсетілген мерзім; 
7.4.8. Жазылым шартына тиесілі Негізгі қызметтер жиынтығы бойынша – мерзімсіз; 
7.4.9. Осы Шарттың 7.1.1.-7.1.5. т.т. жатпайтын Негізгі қызметтер жиынтығы бойынша – ұқасатығы 
бойынша осы Шарттың 7.1.1.-7.1.5. т.т. ережелерін қолдана отырып, тиісті Негізгі қызметтер 
жиынтығының талаптарына сəйкес. 
7.5. Осы Шарттың қолданылу мерзiмiн есептеуге тиiсiнше осы Шарттың 1-тарауындағы «Есеп 
айырысу айы» бөлімінде белгiленген мерзiмдi есептеу ережелерi қолданылады. 
7.6. Қысқамерзімді шарттың, Алдын ала төленген шарттың немесе Қайталама төлемді ұзақмерзімді 
шарттың қолданылу мерзімі Тараптардың келісімі бойынша жəне (немесе) Орындаушының сайтының 
жəне (немесе) Мобильді қосымшаның тиісті функционалдығын пайдалана отырып, Тапсырыс 
берушінің біржақты қорытынды əрекеттері арқылы ұзартылуы мүмкін.  
 
8. Шартты тоқтату жəне мерзімінен бұрын бұзу. 
8.1. Осы Шарт 8.2.-8.3. т.т. сəйкес, мерзімінен бұрын бұзылған жағдайда, тоқтатылған болып саналады, 
сондай-ақ Тапсырыс берушінің таңдаған Негізгі қызметтер жиынтығына байланысты келесі 
жағдайларда: 
8.1.1. Қонақ сапары бойынша – шарт мерзімі аяқталған сəттен бастап; 
8.1.2. Қысқамерзімді шартқа, Алдын ала төленген шартқа жəне Қайталама төлемді ұзақмерзімді 
шартқа тиесілі Негізгі қызметтер жиынтығы бойынша – Шарттың 7.3. т. сəйкес ұзартылған жағдайдан 
басқа жағдайда шарт мерзімі аяқталған сəттен бастап; 
8.1.3. Жазылым шартына тиесілі Негізгі қызметтер жиынтығы бойынша – бірінші Есеп айырысу айы 
аяқталған 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде, сондай-ақ əрбір келесі Есеп айырысу айларында оның əрекет 
етуін мойындау үшін негіз жоқ болса (туындамаса), осы Шарттың 1-тарауының «Жазылым шарты» 
бөліміне сəйкес. 
8.1.4. Осы Шарттың 8.1.1.-8.1.3. т.т. жатпайтын Негізгі қызметтер жиынтығы бойынша – ұқасатығы 
бойынша осы Шарттың 8.1.1.-8.1.3. т.т. ережелерін қолдана отырып, тиісті Негізгі қызметтер 
жиынтығының талаптарына сəйкес. 
8.2. Орындаушы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында тікелей көзделген 
негіздермен қатар, келесі жағдайларда осы Шартты орындаудан біржақты бас тартуға (шартты бұзуға) 
құқылы: 
8.2.1. Осы Шарт бойынша Тапсырыс беруші төлем мерзімін 3 (үш) жұмыс күнінен аса бұзса; 
8.2.2. Тапсырыс беруші Орындаушының мүлкіне келтірілген залал жəне тиісті сұрау салу берілген 
күннен бастап, 5 (бес) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушінің көрсетілген зиянды өтеуден бас тартуы 
жəне (немесе) жалтаруы; 
8.2.3. Тапсырыс берушінің «Мен жаттықтырушымын» Қосымша қызметін алдын ала сатып алмай 
(төлемсіз) жəне (немесе) осы Шарттың 6.4.3 т. белгіленген талаптардың кем дегенде біреуін бұза 
отырып, жеке сабақты өткізуі. 
8.2.4. Тапсырыс берушінің «Fitnation» клубының Ережелерін бірнеше рет (2-ден артық) бұзса; 
8.2.5. Тапсырыс берушінің «Fitnation» клубының Ережелерін жəне (немесе) осы Шарттың талаптарын 
өрескел бұзса. 
Орындаушы жоғарыда көрсетілген негіздер бойынша Тапсырыс берушіні осы Шартты бұзу туралы 
Жеке кабинетте көрсетілген электрондық поштаға хабарлама жіберу арқылы хабарлайды. Тапсырыс 
берушінің Жеке кабинетінде көрсетілген электрондық поштасына осы Шартты бұзу туралы хабарлама 
жіберілген сəттен бастап, осы Шарт бұзылды деп есептеледі; 8.4 т. көзделген Орындаушының жəне 
(немесе) Тапсырыс берушінің берешекті өтеу, тұрақсыздық айыбын төлеу, сондай-ақ Орындаушыға 
келтірілген залалды өтеу жөніндегі міндеттемесі (егер бұл төлемдерді Орындаушы 8.4-тармағының «б» 
тармақшасына сəйкес ұстап қала алмаса) осы Келісімнің міндеттемелерін қоспағанда, Тараптардың 
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міндеттемелері тоқтатылады. 
8.3. Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында тікелей көзделген 
негіздермен қатар, өз қалауы бойынша жəне Орындаушы тарапынан қандай да бір бұзушылықтар 
болмаған жағдайда, осы Шартты орындаудан Клубқа жазбаша жəне тікелей келесі талаптармен 
Шартты бұзу немесе бұзу туралы өтініш беру арқылы біржақты бас тартуға құқылы (Шартты бұзуға 
немесе қажет болған жағдайда, мерзімінен бұрын бұзуға): 
8.3.1. Жазылым шартына қатысты: 
а) келесі Есеп айырысу айы үшін Абоненттік төлемді есептемегенге дейін кез келген уақытта – 
төленген Есеп айырысу айы аяқталған сəттен бастап; 
b) төленген Есеп айырысу айының алғашқы 15 (он бес) күні ішінде, егер осы кезеңде Тапсырыс беруші 
Қызметтерді ешқашан пайдаланбаған болса - алдыңғы Есеп айырысу айы аяқталғаннан бері; 
с) басқа жағдайларда – Тапсырыс берушінің осы Есеп айырысу айы ішінде Қызметтерді 
пайдаланғанына немесе пайдаланбағанына қарамастан, ақылы Есеп айырысу айы аяқталғаннан бастап. 
8.3.2. Қайталама төлемді ұзақмерзімді шартқа қатысты: 
а) келесі Есеп айырысу айы үшін Абоненттік төлемді есептемегенге дейін кез келген уақытта – 
төленген Есеп айырысу айы аяқталған сəттен бастап; 
b) төленген Есеп айырысу айының алғашқы 15 (он бес) күні ішінде, егер осы кезеңде Тапсырыс беруші 
Қызметтерді ешқашан пайдаланбаған болса - алдыңғы Есеп айырысу айы аяқталғаннан бері; 
с) басқа жағдайларда – Тапсырыс берушінің осы Есеп айырысу айы ішінде Қызметтерді 
пайдаланғанына немесе пайдаланбағанына қарамастан, ақылы Есеп айырысу айы аяқталғаннан бастап. 
8.3.3. Алдын ала төленген шартқа қатысты – Орындаушыны тоқтату күніне дейін күнтізбелік 14 (он 
төрт) күннен кешіктірмей хабардар ету шартымен келесі Есеп айырысу айы аяқталғаннан бастап. Осы 
мерзімді бұзған жағдайда, шарт келесі Есеп айырысу айы аяқталған сəттен бастап бұзылған болып 
саналады. 
8.4. Осы Шарттың 8.2.-8.3. тармақтарында көрсетілген негіздер бойынша осы Шартты тоқтатқан 
немесе мерзімінен бұрын бұзған жағдайда, Орындаушы 5 (бес) күнтізбелік күннің ішінде тиісті 
уақыттан бастап, Тапсырыс берушіге қайтаруға міндетті: 
8.4.1. Осы Шарттың 8.2. т. көрсетілген жағдайларда төмендегі айырмашылықтарды: 
а) «Абоненттік төлемнің сомасын» есептеу негізінде шарт жарамсыз болған барлық толық Есеп 
айырысу айлары үшін төленген Абоненттік төлемнің сомасы жəне шарт күшінде болған «соңғы Есеп 
айырысу айы үшін Абоненттік төлемнің бір бөлігі / 30 х күндер саны тоқтатылған күннен бастап, Есеп 
айырысу айларының соңына дейін» 
жəне 
b) Тапсырыс беруші Орындаушыға төлейтін барлық төлемдердің жалпы сомасы (қарыз, айыпақы, 
залалдың орнын толтыру жəне басқасы). 
8.4.2. Осы Шарттың 8.3.1.-8.3.2. тармақтарының «а» тармақшасында көрсетілген жағдайларда – 
Шартты тоқтату немесе бұзу туралы хабарламадан кейін Төлем картасынан Абоненттік төлем құны 
алынса; 
8.4.3. Осы Шарттың 8.3.1.-8.3.2. тармақтарының «b» тармақшасында көрсетілген жағдайларда – 
соңғы төленген Есеп айырысу айы үшін Абоненттік төлемнің құны 8000 (сегіз мың) теңге көлемде 
белгіленген соманы шегеру, оған Орындаушының Клуб ғимаратын тиісті санитарлық жағдайда ұстау, 
Клуб қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жəне басқа да шығындарды қосады; 
8.4.4. Осы Шарттың «с» тармақшасында көрсетілген жағдайларда – соңғы Есеп айырысу айы үшін 
төленген Абоненттік төлемнің құны қайтарылмайды; 
8.4.5. Осы Шарттың 8.3.3. т. көрсетілген жағдайда – Шарт бұзылған сəттен бастап, оның мерзімі 
аяқталғанға дейінгі барлық толық айлар үшін төленген Абоненттік төлем құны. 
8.5. Тапсырыс беруші Қосымша қызметтерді көрсету бөлігінде осы Шартты орындаудан біржақты бас 
тартуға құқылы. Қосымша қызметтерден бас тарту Жеке кабинет арқылы жүзеге асырылады.  
 
9. Тараптардың жауапкершілігі. 
9.1. Тапсырыс беруші Орындаушының мүлкіне зиян келтірген жағдайда, Тапсырыс беруші 
Орындаушыдан тиісті талап-арыз түскен күннен бастап, 5 (бес) жұмыс күні ішінде келтірілген залал 
сомасын өтеуге міндеттенеді. Залал құнының көлемін Тараптар Орындаушының келтірілген залалды 
жоюға кеткен нақты шығындарын есептеу арқылы бағалайды (бүлінген мүлікті жөндеу жұмысының 
құны, егер залалды жөндеу жұмыстарын жүргізу арқылы жою мүмкін болса немесе келтірілген залал 
жойылмайтын сипатта немесе оның құны жаңа мүліктің құнымен сəйкес болса, жаңа мүліктің құны). 
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Орындаушы осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауды тоқтатуға жəне Шарт бойынша 
көрсетілмеген Қызметтер құнын келтірілген залалдың орнын толтыру үшін есептеуге құқылы. Егер 
залал көлемі Шарт бойынша көрсетілмеген Қызметтер құнынан асып кетсе, Тапсырыс беруші залалдың 
жетпейтін сомасын Шарттың осы тармағында жоғарыда көрсетілген мерзімде төлеуге міндетті. 
9.2. Орындаушы Тапсырыс берушінің өміріне, денсаулығына немесе мүлкіне келтірілген залал үшін 
жауапты емес: 
- Тапсырыс берушінің денсаулық жағдайы немесе жасы туралы сенімді ақпаратты беру жəне (немесе) 
уақытылы бермеу нəтижесінде, 
- жəне (немесе) Тапсырыс беруші осы Шартты, «Fitnation» клубының Ережелерін, қауіпсіздік 
техникасының ережелерін, осы Шарт бойынша Негізгі қызметтер мен Қосымша қызметтерді көрсетуге 
арналған Клуб ғимаратында жабдық пен заттарды, қосалқы жабдықтарды қолдану бойынша 
нұсқаулықты бұзса немесе дұрыс орындамаса, 
- жəне (немесе) осы Шарттың 6.4.3. т. сəйкес, Тапсырыс берушінің жеке жаттығуларды өткізу немесе 
алу нəтижесінде не барысында. 
9.3. Тараптар егер осы Шарттың орындалмауы форс-мажорлық жағдайлардың салдарынан болса,  
міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Форс-
мажорлық жағдайлардың туындау салдарынан міндеттемелері орындалмайтын Тарап екінші Тарапты 
осындай жағдай орын алған күннен бастап, 10 (он) күнтізбелік күн ішінде хабардар етуі тиіс. 
9.4. Тапсырыс беруші өзінің Төлем картасын, сондай-ақ осы Төлем картасы байланыстырылған 
ағымдағы шотты пайдалануының заңдылығы үшін өзі жауапты жəне өзінің пайдаланушы атын (логин) 
жəне құпия сөзді пайдалану кезінде Жеке кабинетте орындалатын барлық əрекеттер үшін толық 
жауапкершілікті өз мойнына алады. 
9.5. Төлемді кешіктіргені үшін Орындаушы Тапсырыс берушіден кешіктірілген əрбір күн үшін 
төленбеген берешек сомасының 0,1% (пайыздың оннан бір бөлігі) мөлшерінде тұрақсыздық айыбын 
өндіріп алуға құқылы. Орындаушы Тапсырыс берушіге төленуге тиісті кез келген төлемдерден төлем 
берешегінің сомасын жəне мерзімінде төленбегені үшін тұрақсыздық айыбының сомасын ұстап қалуға 
құқылы. 
9.6. Осы Шарттың 8.4. т. көрсетілген міндеттемелерді орындауды кешіктіргені үшін Тапсырыс 
беруші Орындаушыдан 0,1% (пайыздың оннан бір бөлігі) мөлшерінде тұрақсыздық айыбын өндіріп 
алуға құқылы. 
9.7. Тапсырыс беруші Шарттың немесе оның қосымшасының кез келген талаптарын бұзғаны үшін 
жауапты. 
9.8. Тапсырыс беруші Төлем картасын, сондай-ақ осы Төлем картасы тиесілі есеп айырысу шотын 
орынды қолданғаны үшін жауапты жəне өзінің аты (логин) мен құпиясөзді пайдаланып, Жеке 
кабинетте орындалған барлық əрекеттер үшін өзіне жауапкершілік алады.  
9.9. Тапсырыс беруші өз денсаулығы үшін толық жауапкершілікті өз мойнына алады. Орындаушы 
Тапсырыс берушінің денсаулығының кез келген нашарлауымен байланысты зиян үшін, Клуб 
залдарында кез келген тəуелсіз зерттеулер мен əрекеттер нəтижесінде алған жарақаттар үшін жауапты 
емес. 
9.10. Орындаушы үшінші тұлға ұсынған электрондық немесе телефон байланысының дұрыс жұмыс 
істемеуі салдарынан Тапсырыс беруші шеккен залалдар үшін, сондай-ақ Тапсырыс берушінің 
оператордың кінəсінен жасалған транзакцияны жүзеге асыру барысында туындаған залалдары үшін 
жауапты емес. 
9.11. Орындаушы осы Шарт бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара орындамағаны үшін, 
оның ішінде Орындаушы ұсынатын Қызметтерді көрсетудің кешігуі үшін, егер бұл коммуналдық 
қызметтердің істен шығуынан немесе Орындаушы бақылай алмайтың жəне/немесе жоя алмайтың 
форс-мажорлық жағдайлардың салдарынан туындаған жағдайда жауапты емес. Мұндай форс-
мажорлық жағдайларға мемлекеттік жəне жергілікті өзін-өзі басқару органдарының əрекеттері немесе 
міндетті бұйрықтары, əскери іс-қимылдар, тəртіпсіздіктер, ереуілдер, техногендік апаттар, су тасқыны, 
өрттер, жер сілкінісі жəне басқа да табиғи апаттар немесе төтенше жағдайлар кіреді.  
9.12. Тапсырыс беруші форс-мажорлық жағдайлардың салдарынан Орындаушының шарттық 
міндеттемелерін орындаудың кешіктірілуіне байланысты Орындаушыдан қандай да бір өтемақы, залал 
немесе Қосымша қызмет үшін төлемді немесе алымды толық не ішінара қайтаруды талап етуге құқығы 
жоқ. 
9.13. Тараптар  форс-мажорлық жағдайлардың салдарынан осы Шарт бойынша міндеттемелерді 
ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Форс-мажорлық жағдайдың 
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туындауына байланысты міндеттемелерін орындау мүмкін болмаған Тарап мұндай оқиғалар болған 
күннен бастап, 10 (он) күнтізбелік күн ішінде бұл туралы екінші Тарапты хабардар етуге міндетті. 
 

10. Жеке деректерді жинауға жəне өңдеуге келісім беру 

10.1. Шартты жасау арқылы Тапсырыс беруші өз келісімін береді жəне Орындаушыға келесі 
мақсаттарға қол жеткізу үшін Тапсырыс берушінің Жеке деректерін қабылдауды, пайдалануды жəне 
сақтауды қоса алғанда, өңдеуге рұқсат береді: осы Шартты жасау жəне орындау, оның ішінде 
Тапсырыс берушіні Жеке кабинетте тіркеу жəне Жеке кабинетте көрсетілген деректерді сақтау, Клубқа 
келі кезінде Тапсырыс берушіні сəйкестендіру, Шарттан шығатын есепті жүргізу жəне Тапсырыс 
берушінің қарызы, Орындаушы көрсететін Қызметтер үшін төлемнің көшірмесі, Орындаушы 
көрсететін Қызметтің сапасын арттыру үшін маркетингті жəне ішкі статистиканы жүргізу, Шартқа 
байланысты Тапсырыс беруші мен Орындаушы арасында қарым-қатынасты қамтамасыз ету (оның 
ішінде Тапсырыс берушіге Клубтың жұмыс кестесіндегі өзгерістер, Клубтың ерекше немесе жеке 
ұсыныстары, Клубтың басқа да жаңалықтары туралы ақпарат беру үшін), Жеке деректерді 
трансшекаралық жіберу.  
10.2. Тапсырыс беруші Орындаушыға қауіпсіздікті қамтамасыз ету, соның ішінде Тапсырыс берушінің 
өмірі мен денсаулығын қорғау, Қызметтерді көрсету ережелерінің сақталуын, ҚР нормативтік 
құқықтық актілеріне сəйкес құқықбұзушылықтың алдын алуды қамтамасыз ету жəне Клуб 
ғимаратында бейнебақылау жүргізуге жəне мұндай жазбаларды сақтауға келісімін береді  көзделген.   
 

11. Қосымша талаптар 

11.1. Шартты жасамас бұрын Тапсырыс беруші осы Шарттың жəне оның қосымшаларының барлық 
талаптарын мұқият оқып шығуға міндетті. Шартты жасасу жəне Шарттың 2.7-тармағында көрсетілген 
əрекеттерді орындау арқылы Тапсырыс беруші Шарттың барлық талаптарына (оның барлық 
қосымшаларын қоса алғанда) сөзсіз келісімін береді жəне Шарт талаптарының (оның барлық 
қосымшаларын қоса алғанда) Тапсырыс беруші үшін өзіне түсінікті жəне міндетті болып табылатынын 
растайды.  
11.2. Шарт бойынша барлық қаражатты қайтару əрекетін Орындаушы Тапсырыс берушінің есеп 
айырысу шотына Тапсырыс берушіден мұндай талап түскен күннен бастап, 20 (жиырма) жұмыс күні 
ішінде аудару арқылы жүзеге асырады. Қайтарымдар тек Тапсырыс берушінің өтініші негізінде ғана, 
есеп айырысу шотын көрсете отырып ресімделеді (өтініш өз қолымен жазылуы тиіс). 
11.3. Осы Шартты жасай отырып, Тапсырыс беруші Клубтың смс-хабарламасын, Клубтағы 
науқандар туралы ұсыныстарды, e-mail сілтемелерді, мобильді қосымшада наразылық хабарламаларды 
алуға келісімін береді. 
11.4. Шарт екі тілде мемлекеттік жəне орыс тілдерінде жазылған, түсініспеушілік туындаған жағдайда, 
орыс тіліндегі мəтіннің артықшылығы басым.  
 


