MERITON SPORDIKLUBI LIITUMISLEPING
TERVISESPORTLASE ANDMED:

Eesnimi:
Perekonnanimi:
Isikukood:
Aadress:
E-post:
Telefon:
Liitumise kuupäev:
Annan nõusoleku Meriton Hotels AS kasutada oma e-maili ja telefoninumbrit Meriton Spordiga
seotud uudiskirjade ja turunduskommunikatsiooni info saamise eesmärkidel. Me võime aegajalt teiega
jagada informatsiooni meie teenuste ja viimaste pakkumiste osas ning selle eesmärgil töödelda Teie
isiklikke andmeid.
Käesolev Liitumisleping (edaspidi Leping) on sõlmitud Meriton Hotels AS (edaspidi Spordiklubi) ja
Spordiklubiga liituja _______________________ (edaspidi Tervisesportlane) (edaspidi ka Pool või koos
Pooled) vahel alljärgnevas:
1. Leping jõustub Lepingus märgitud liitumise kuupäevast, kui Lepingus ei ole ette nähtud muud
jõustumise tingimust või tähtaega.
2. Leping on sõlmitud Tervisesportlase ja Spordiklubi vahel. Kolmandale osapoolele sõlmitud Leping ei
kehti.
2.1. Tervisesportlasel on õigus anda Lepingust tulenevad õigused ja kohustused ühekordselt
kolmandale isikule üle vaid Spordiklubi eelneval kirjalikul nõusolekul. Õiguste ja kohustuste
üleandmisest tuleb Tervisesportlasel sellest Spordiklubi teavitada kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis vähemalt üks (1) kuu ette.
3. Spordiklubiga liitumine annab Tervisesportlasele järgnevad õigused ja soodustused:
3.1. Soetada Spordiklubi poolt pakutavaid pakette;
3.2. -10% Meriton Spordiklubi liikmekaardiga kõikidest Meriton Grand Conference & Spa hotellis
asuvas Wellness Spaa ja juuksuri salongi tavahindadest;
3.3. -10% Cafe Mademoiselle hinnakirjast;
3.4. Õigus osta Spordiklubi pakette ka pereliikmetele.
4. Pakettide ja piletite hinnakirjad on leitavad Spordiklubis kohapeal või kodulehel:
www.meritonsport.ee
5. Spordiklubi pakette esmakordselt ostes lisandub paketi hinnale ühekordne kaarditasu 5 eurot või
ühekordne käepaelatasu 15 eurot. See summa ei kuulu tagastamisele, kui pakett või leping lõppeb.
5.1. Kaart või käepael annab Tervisesportlasele võimaluse siseneda Spordiklubisse
lahtiolekuaegadel iseseisvalt.

5.2. Kaardi või käepaela kaotamisel (sh varastamisel) või lõhkumisel, tuleb Tervisesportlasel
soetada Spordiklubist uus kaart.
5.3. Juhul, kui kaart või käepael lakkab tehnilistel põhjustel töötamast, on Tervisesportlasel
võimalus taotleda Spordiklubilt avalduse alusel uut kaarti või käepaela. Igat avaldust
käsitletakse eraldiseisvana ja otsus tehakse kolme tööpäeva jooksul.
5.4. Kaarti ja käepaela on võimalik ka omavahel vahetada, kui tagastatav on korralikus seisukorras.
Vajadusel tuleb maksumuse erinevus tasuda kohapeal.
6. Tervisesportlasel on võimalik igal ajahetkel liitumisleping katkestada. Katkestamise korral
deaktiveeritakse profiil süsteemist ja kaovad ka liitumislepinguga kaasnevad soodustused.
6.1. Avaldus loobumise kohta tuleb esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
7. Paketi ajutine peatamine:
7.1. Tervisesportlasel on õigus pakett ajutiselt peatada, kui selleks on mõjuv põhjus. Mõjuvaks
põhjuseks loetakse:
7.1.1. Haiguslehel viibimine. Arsti poolt väljastatud tõendi alusel pikendab Spordiklubi
Tervisesportlase paketti haiguslehel oldud päevade arvu võrra. Spordiklubi pikendab
paketti ainult sellisel juhul, kui pakett on dokumentide esitamisel aktiivne. Tagasiulatuvaid
sellelaadseid päringuid Spordiklubi ei aktsepteeri.
7.1.2. Välismaal viibimine. Reisidokumentide esitamisel pikendab Spordiklubi paketti reisil
oldud päevade arvu võrra. Spordiklubi pikendab paketti ainult sellisel juhul, kui pakett on
dokumentide esitamisel aktiivne. Tagasiulatuvaid sellelaadseid päringuid Spordiklubi ei
aktsepteeri.
7.1.3. COVID-19 pandeemia tõttu tekkinud asjaolude tõttu, mis takistavad Tervisesportlasel
Spordiklubi teenuste kasutamist. Antud olukorras käsitleb Spordiklubi kõiki avaldusi
iseseisvana ja erandina.
8. Spordiklubil on õigus Teenuste hindasid ühepoolselt korrigeerida, teavitades sellest Spordiklubi
liikmeid ette vähemalt 1 (üks) kuu enne uute hindade jõustumist kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis.
9. Lepingu allkirjastamisega kinnitab Tervisesportlane, et ta on tutvunud Spordiklubi
Privaatsuspoliitikaga ja Sisekorraeeskirjadega. Leitavad kodulehel (www.meritonsport.ee) ja
kohapeal, prinditud kujul.
10. Spordiklubil on õigus Leping erakorraliselt üles öelda juhul, kui:
10.1.
Liikmekaarti kasutab selleks õigust mitteomav isik;
10.2.
Kliendil on tekkinud võlgnevus mistahes Lepingujärgse makse tasumisel ja maksetähtaeg
on ületatud enam kui kolmkümmend (30) kalendripäeva;
10.3.
Klient on rikkunud Spordiklubi Sisekorraeeskirju;
10.4.
Erakorralise ülesütlemisega ei teki Spordiklubil kohustust tasuda Tervisesportlasele
kasutamata jäänud Teenuse eest.
11. Tervisesportlane kohustub viivitamatult teavitama Spordiklubi oma elukoha, postiaadressi ja
muude kontaktandmete muutumisest.
12. Lepingule kohalduvad Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid. Lepingust tulenevad vaidlused püüavad
Pooled lahendada rahumeelsete läbirääkimiste teel. Kui Pooltel ei õnnestu kokkulepet saavutada,
lahendatakse vaidlused seadustes ettenähtud korras.

13. Käesolev Leping on koostatud eesti keeles kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris,
millest kummalegi Poolele jääb üks eksemplar.

......................................................
Spordiklubi

........................................................
Tervisesportlane

