TERMENI ȘI CONDIȚII
Prezentul site este deținut de către societatea noastră ADIVI GIMS SRL (mai jos indicată ca ADIVI GIMS), având sediul social în București sector 3, Bdul Unirii nr.63, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/6118/2021 având
Codul de identificare fiscală 44048663, în calitatea noastră de francizat al conceptului de servicii de antrenament/ fitness , al cărui titular este francizorul CLEVER FIT GmbH, Landsberg am Lech, Germania.
Societatea noastră este singurul reprezentant autorizat în România al acestui Francizor.
În prezent, site-ul www.clever-fit.ro nu este un site de contractare, fiind doar site de promovare și prezentare a ofertelor de servicii și produse, pe care le putem oferi potențialilor Clienți.
Prin urmare, în prezent, prin acest site nu se pot contracta serviciile noastre “la distanță” și nu sunt aplicabile reglementările legale privind protecția consumatorilor pentru încheierea contractelor la distanță, așa cum sunt acestea
în vigoare în legislația română.
În cadrul acestui site veți găsi reguli, clauze, condiții, etc. sub formă de “Termeni și Condiții”, “Regulament de ordine interioară”, “Politica de confidențialitate”, etc., care vor deveni automat clauze contractuale în momentul în care
veți încheia un contract cu societatea noastră, într-unul dintre sediile noastre. Contractul astfel încheiat se completează cu dispozițiile legale aplicabile, se supune legii române, iar în caz de litigii, acestea vor fi soluționate de către
instanțele de judecată competente de la sediul social al societății noastre.
Obiectul serviciilor oferite.
Societatea noastră oferă servicii de antrenament/fitness în cadrul unor sedii/săli de fitness amenajate la cele mai înalte standarde și dotate cu echipamente performante de ultimă generație, conform exigențelor CLEVER FIT.
Modalități de contractare
Contractarea cu societatea noastră constă în principal în achiziția de abonamente, așa cum sunt acestea prezentate în secțiunea/fereastra dedicată din cadrul site-ului.
Contractul de prestări servicii între societatea noastră și Client se încheie doar în prezența fizică a ambelor părți, Clientul și reprezentantul/împuternicitul societății noastre , în sediile în care operăm. Pentru moment, nu încheiem
contracte la distanță.
Indiferent de ofertele, promoțiile, prezentările de servicii, etc., afișate pe site, pentru contractarea serviciilor / încheierea contractului este necesară prezența fizică a Clientului în cadrul sediilor noastre. Înscrierea sau înregistrarea
potențialilor Clienți pe site, în scopul de a-și manifesta intenția de a contracta sau de a participa la o promoție, nu valorează contract și nu creează obligații contractuale între părți, întrucât contractele se vor încheia doar în condițiile
mai sus indicate.
Intrarea în vigoare a contractelor de prestări servicii, indiferent de denumirea acestora (abonamente, subscripție, acceptare ofertă) are loc doar în momentul efectuării plăților serviciilor, plăți efectuate în cadrul sediilor noastre,
în condițiile stipulate în oferte.
Societatea noastră contractează doar cu Clienți care au împlinit vârsta de 18 ani, sau care au împlinit vârsta de 16 ani și au acordul scris al tutorelui/unui reprezentant legal.
Asumarea stării de sănătate de către Clienți
Clienții, prin contractarea serviciilor noastre, declară implicit și asumă în totalitate (minorii prin tutore/reprezentant legal) faptul că se află într-o stare bună de sănătate, care le permite să efectueze activități de natură sportivă
în cadrul sediilor noastre. Societatea noastră nu are dreptul și în mod categoric nici obligația de a solicita date privind starea de sănătate a Clienților (suferințe, boli diagnosticate, tratamente urmate, etc.); societatea noastră
recomandă ferm potențialilor Clienți/Clienților (dar nu le poate impune) să ceară opinia medicului de familie / personalului medical specializat cu privire la posibilitatea lor de a efectua activități de natură sportivă, tipul acestora,
gradul de dificultate sau efort, etc.
Deși este de notorietate faptul că activitatea în cadrul unei săli de sport, a unui club sportiv, de fitness, de antrenament fizic, etc. poate presupune o activitate fizică intensă, punem în vedere potențialilor Clienți/Clienților că utilizarea
echipamentelor din sălile noastre poate duce, în funcție de alegerile făcute de fiecare Client, la efectuarea unui efort fizic susținut care poate solicita organismul dincolo de capacitatea de efort specifică activităților zilnice obișnuite.
Clienții exonerează de orice răspundere ADIVI GIMS, respectiv CLEVER FIT, cu privire la starea lor de sănătate și la riscurile producerii unor incidente / accidente care le pot afecta această stare, cauzate de necunoașterea sau
depășirea limitelor proprii de efort și a capacităților individuale de a desfășura activitate sportivă în cadrul sediilor noastre.
Reziliere. Alte clauze
În cazul în care Clienții nu respectă oricare dintre dispozițiile contractuale (incluzând Termeni și Condiții, Regulament de ordine interioară și orice alte prevederi menționate în site) sau legislația aplicabilă, societatea noastră
poate suspenda contractul până la soluționarea situației care a generat încălcarea sau poate rezilia contractul de plin drept și fără intervenția instanțelor de judecată (pact comisoriu), urmând să rețină sumele achitate în avans
și neutilizate în cadrul contractului, cu titlul de penalitate contractuală; în cazul în care prejudiciile suferite de societatea noastră sunt mai mari decât potențiala penalitate contractuală, societatea noastră poate solicita în instanță
repararea în întregime a prejudiciilor suferite.
Conținutul termenilor și condițiilor, precum și al celorlalte prevederi prezente în site-ul nostru, poate fi modificat fără notificare individuală prealabilă; Clienții își asumă prin contractarea cu societatea noastră posibilele modificări
viitoare, singura formă de prezentare a acestora fiind data lor de introducere pe site, pe care Clienții au posibilitatea de a-l consulta permanent, prin accesarea on-line.
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