Všeobecné obchodní podmínky klubu Next.Move Fitness
I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.

Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) je úprava
vzájemných práv a povinností mezi společností Next.Move Fitness s.r.o., se sídlem
na adrese Dělnická 1324/9, 170 00 Praha 7 Holešovice, IČO: 09545131 (dále jen
„Společnost“) jakožto provozovatelem fitness klubu na adrese Dělnická 1324/9, 170
00 Praha 7 Holešovice (dále jen „Klub“) a fyzickou osobou využívající služby (jak
jsou vymezeny níže) v Klubu (dále jen „Člen“).

2.

Členství Člena v Klubu je upraveno smlouvou o poskytování služeb uzavřenou mezi
Společností a Členem (dále jen „Smlouva“) při osobní návštěvě Klubu nebo
elektronickou cestou a dále těmito VOP.

3.

Službami poskytovanými Klubem se rozumí poskytování prostorů a zařízení pro
cvičení, organizování různých druhů cvičení a jiných sportovních aktivit včetně
zajištění instruktorů pro tyto aktivity, poskytování relaxačních zařízení a dále
poskytování nejrůznějších dalších placených služeb, jako jsou například zajištění
osobního trenéra, masérské revitalizační kosmetické služby apod (dále jen
„Služby“). Tento výčet služeb není úplný a záleží zcela na uvážení Společnosti.
Společnost je oprávněna seznam Služeb jednostranně průběžně upravovat. Služby v
každém Klubu také podléhají aktuální dostupnosti a kapacitě.

II.

ČLENSTVÍ

1.

Členství v Klubu vzniká uzavřením Smlouvy a zaplacením členského poplatku (dále
jen „Poplatek“) dle aktuálního ceníku Klubu, není-li smlouvou sjednáno datum
pozdější.

2.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce sjednané mezi Společností a Členem.

3.

Členství je splatné vždy k 1. v měsíci na příslušný měsíc. V případě zahájení členství
je poměrná část členství za daný měsíc splatná okamžitě k datu uzavření Smlouvy.
Aktuální typy Členství, jejich cena a výhody jsou uvedeny na Webových stránkách
Společnosti www.nextmove.cz (dále jen „Webové stránky“).

4.

Členství a s ním spojená oprávnění se vztahují pouze na osobu Člena, jsou
nepřenosné a nepřechází na právní nástupce Člena. Člen může písemně požádat
Společnost o převod členství na jinou osobu.

5.

Společnost si vyhrazuje právo ukončit Smlouvu s okamžitou účinností, pokud Člen
opakovaně nebo podstatným způsobem poruší Smlouvu, tyto VOP nebo Provozní
řád Klubu či pokud opakovaně nedbá pokynů vedení nebo zaměstnanců Společnosti
zodpovědných za chod Klubu a bezpečnost v něm. Ukončí-li Společnost Smlouvu
podle tohoto bodu, má právo ponechat si již zaplacené Poplatky jako smluvní pokutu
za porušení Smlouvy i v případě, že se vztahují k období po ukončení Smlouvy. Tím
není dotčen nárok Společnosti na náhradu škody v plné výši.

6.

Pokud smlouvu Společnost nebo Člen nevypoví před koncem sjednané doby
trvání Členství, prodlužuje se Smlouva o původní dobu trvání. Člen musí
Společnosti doručit výpověď písemně emailem na adresu your@nextmove.cz nebo
přes příslušné webové stránky:

-

u variant členství Flexible alespoň 1 týden před koncem kalendářního měsíce na
měsíc další

-

u smlouvy původně sjednané na dobu 3 měsíců a delší alespoň 1 týden před
koncem trvání Smlouvy

Členství je možno obnovit, resp. novou Smlouvu je možno uzavřít, pouze pokud Člen
uhradil všechny (i předchozí) dlužné částky a platební povinnosti, tj. nemá vůči
Společnosti žádné neuhrazené závazky. To neplatí pro Poplatek za nově
prodloužené Členství.
III. ČLENSKÝ NÁRAMEK
1.

Členovi bude po uhrazení Zálohy ve výši 350 Kč vydán členský náramek. Členský
náramek slouží k prokázání Členství a opravňuje Člena k využívání Služeb. Záloha je
vratná v plné výši pokud člen pro ukončení Smlouvy vrátí nepoškozený náramek ve
lhůtě do 7 dnů od ukončení Smlouvy.

2.

Členský náramek je osobní a nepřenosný. Je zakázáno jej půjčovat jiným osobám.
Ztrátu či krádež členského náramku je Člen povinen okamžitě Společnosti ohlásit na
recepci Klubu. Členovi v tomto případě propadá Záloha za Členský náramek a je
povinen uhradit novou Zálohu v plné výši za vydání nového Členského náramku.

3.

Členským náramkem musí Člen (kterému již byl členský náramek vydán) prokázat
svou totožnost před každou návštěvou Klubu. Pokud Člen svou totožnost neprokáže
členským náramkem nebo na žádost zaměstnanců jiným způsobem, nemá právo na
poskytnutí Služeb a Společnost je oprávněna mu odepřít právo využívat Služeb
Klubu.

IV. ODPOVĚDNOST A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ
1.

Člen je povinen využívanou skříňku před opuštěním Klubu vyklidit a uvolnit. Skříňka,
která nebude do konce otevírací doby Klubu vyklizena, budou otevřena a vyklizena
na účet Člena Klubu, který skříňku nevyklidil. Obsah skříňky bude v takovém případě
uschován na recepci Klubu po dobu nejdéle 14 dní a Člen si může uschované věci
vyzvednout oproti uhrazení manipulačního poplatku za odemčení skříňky a
uschování věcí ve výši 500 Kč.

2.

Otevírací doba Klubu a pokyny pro členy Klubu, stejně jako případná protiepidemická
opatření a s tím související podmínky pro vstup do Klubu budou zveřejněny na webu
a profilech sociálních sítí Klubu. Společnost je oprávněna otevírací dobu Klubu
jednostranně měnit dle provozních potřeb, stejně jako dočasně omezit provoz Klubu.
Takové změny nemají vliv na práva a povinnosti Členů Klubu a nejsou důvodem ke
slevě z Poplatku.

3.

Člen bere na vědomí, že poskytování Služeb ze strany Společnosti je podmíněno
kapacitními, případně technickými možnostmi Klubu. Při dosažení maximální
kapacity Klubu je Společnost oprávněna odmítnout poskytnutí Služeb bez jakékoliv
náhrady.

4.

Společnost odpovídá za škodu na majetku či zdraví Členů v případě, že škoda
vznikla zaviněným (ve formě úmyslu nebo hrubé nedbalosti) porušením povinností
Společnosti, či jejích zaměstnanců a je přímým a jednoznačným důsledkem
takového porušení.

5.

Člen odpovídá Společnosti za škodu, kterou způsobí Společnosti či jejím
subdodavatelům porušením svých zákonných či smluvních povinností vyplývajících
ze Smlouvy, těchto VOP, či Provozního řádu Klubu.

6.

Pro odkládání věcí (kromě peněz a dalších cenností) Členů jsou určeny výhradně
šatní skříňky. Člen je odpovědný za bezpečné uzamknutí své šatní skříňky. Nebude-li
skříňka uzamčena, neodpovídá Společnost za škodu na věcech v ní odložených. Za
věci uložené mimo šatní skříňku nenese Společnost žádnou odpovědnost.

7.

Peníze a další cennosti (mobilní telefony, přenosné počítače) nesmí být ponechávány
v šatních skřínkách. Společnost neodpovídá za peníze nebo další cennosti, které
jsou uložené v šatních skříňkách.

8.

Před využitím Služeb je Člen povinen podrobně se seznámit s Provozním řádem
Klubu, který je v Klubu k dispozici. Člen je povinen se při využívání Služeb řídit
Provozním řádem Klubu a pokyny Společnosti a jejích zaměstnanců či jiných osob
poskytujících Členům služby jménem Společnosti.

9.

Společnost nenese odpovědnost za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které
mohou Členovi vzniknout v důsledku nedodržení takového postupu či pokynů
Společnosti, jejích zaměstnanců, instruktorů nebo trenérů. Společnost nenese
odpovědnost za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které si Člen způsobí úmyslně,
z nedbalosti či přeceněním své fyzické kondice. V případě, že Člen zjistí, že jeho
zdravotní stav neumožňuje pokračování ve využívání Služeb, nebo takovéto
pokračování by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen toto okamžitě oznámit
Společnosti či jejím zástupcům (instruktorům) a ihned ukončit využívání Služeb či
ostatní sportovní aktivity v Klubu.

10. V případě mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné události (vyšší moci) si
Společnost vyhrazuje právo uzavřít Klub po dobu trvání takové události a v případě
prognózy delšího trvání takové události si Společnost vyhrazuje právo na základě
vlastního uvážení jednostranně ukončit členství.
V.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

1.

Informace o zpracování osobních údajů jsou součástí samostatného dokumentu
„Zásady zpracování osobních údajů“, jenž je dostupný na webových stránkách
Společnosti a k nahlédnutí také na vyžádání v recepci Klubu.

2.

Člen tímto prohlašuje, že je zákazníkem Společnosti a bere na vědomí, že mu
Společnost v souladu s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb. (zákon o některých
službách informační společnosti) s využitím jeho emailové adresy zasílala všechny
formy obchodních sdělení a reklamy včetně zasílání informací o připravovaných
aktivitách Společnosti (slevy, akce, nové služby), nebo telefonicky na jeho telefonní
číslo. Člen je kdykoliv oprávněn vyjádřit nesouhlas se zasíláním takových
obchodních sdělení, a to buď kliknutím na tlačítko odhlášení z odběru obchodních
sdělení v doručeném e-mailu s obchodním sdělením, nebo písemně na adresu sídla
Společnosti.

VI. UKONČENÍ A PŘERUŠENÍ ČLENSTVÍ, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1.

Má-li Člen sjednáno členství v délce alespoň 6 měsíců, je oprávněn dočasně přerušit
členství ze zdravotních důvodů, pokud Člen předloží potvrzení od lékaře o tom, že
není schopen déle než 1 měsíc vykonávat sportovní aktivity. Členství může být ze

zdravotních důvodů přerušeno pouze jednou během 12 měsíců a maximálně po
dobu 2 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.
2.

Společnost může členství Člena přerušit na základě jeho písemné žádosti i bez
uvedení důvodů, a to na základě uvážení Společnosti.

3.

V době přerušení členství Člen není oprávněn využívat služby Společnosti. Člen má
povinnost hradit Poplatek i během trvání přerušení členství. Pokud Člen hradil řádně
všechny Poplatky, bude doba trvání Dohody prodloužena o dobu trvání přerušení
členství.

4.

Člen – spotřebitel je oprávněn do 14 dní od uzavření smlouvy o členství od této
smlouvy odstoupit. Toto neplatí v případě, pokud byly Členovi s jeho souhlasem již
poskytnuty Služby. Zahájení odebírání Služeb Členem se považuje za konkludentní
souhlas s poskytováním Služeb. Po započetí odběru služeb ze strany Člena již
odstoupení od smlouvy není možné.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Člen je povinen oznamovat Společnosti jakoukoli změnu osobních a kontaktních
údajů uvedených ve Smlouvě, a to bez zbytečného odkladu poté, co k této změně
došlo.

2.

Společnost zasílá Členovi veškeré písemnosti na adresu uvedenou ve Smlouvě nebo
jím poslední udanou adresu či elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou ve
Smlouvě.

3.

Společnost je oprávněna kdykoliv měnit rozsah Služeb poskytovaných Klubem, a to
přechodně či trvale, a adresu Klubu, aniž by taková změna měla vliv na podmínky
členství.

4.

Společnost je oprávněna kdykoli jednostranně změnit Provozní řád Klubu nebo ceník
Služeb. Změna ceníku nemá vliv na již uzavřené smlouvy o členství.

5.

Společnost je oprávněna kdykoli jednostranně změnit tyto VOP. V takovém případě je
povinností Společnosti informovat o změnách VOP Člena zasláním nového znění na
e-mailovou adresu nebo písemně na poslední oznámenou adresu. V případě, že
Člen se změnou VOP nesouhlasí, je oprávněn tuto Smlouvu písemně vypovědět
nejpozději do 14 dnů poté, co návrh změn obdrží. V opačném případě je pro Člena
závazné nové znění VOP, a to ode dne jejich účinnosti. Aktuální znění VOP je vždy k
dispozici na internetových stránkách Společnosti, v prostorách Klubu a na vyžádání u
Společnosti.

6.

Orgánem příslušným k řešení mimosoudních spotřebitelských sporů je Česká
obchodní inspekce, Ústředním inspektorátu – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská
567/15, 120 00 Praha 2-Nové Město, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz..
Člen-spotřebitel se k zahájení mimosoudních spotřebitelského sporu může obrátit na
https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.

7.

Jakákoli případná neplatnost nebo neúčinnost kteréhokoli ustanovení těchto VOP
nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení.

8.

Tyto VOP jsou platné a účinné ke dni 1.8.2022.

