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KLIENDILEPING Nr___ 

 

 

Klubi Kitseküla spordiklubi OÜ  

Aadress Pärnu mnt 139c/2, Tallinn 11317 Registrikood 16368742 

Sidevahendid Telefon 5080071 E-post: info@sparta.ee 
Koduleht: www.sparta.ee 

 

Klient  Isikukood 

Kliendikood   

Telefon  E-post: 

Aadress  Viitenumber 
Lapsevanema/esin
daja andmed (alla 
18a klientide puhul) 

 Isikukood 
Ees-ja perekonnanimi 
 
Telefon 
E-post 

 

I. KLIENDILEPINGU ERITINGIMUSED 

Treeningpakett*  

Kliendileping kehtib alates  

Kuutasu  

Maksepäev  

*Treeningpaketi täpsemad tingimused leitavad www.sparta.ee 

 

Pooled on kokku leppinud, et Klubil on õigus töödelda Kliendi isikuandmeid lepingu täitmiseks, 

statistika ja klientide andmebaasi koostamiseks ning teenuste ja kaupade turustamise ning 

reklaamimise eesmärgil. Klubi tagab isikuandmete konfidentsiaalsuse. Klubil on õigus edastada 

isikuandmeid koostööpartneritele. 

Klient on tutvunud ning kohustub käesoleva lepingu sõlmimisega täitma Klubi kehtivast 

hinnakirjast ja sisekorraeeskirjadest tulenevaid kohustusi, mis on kättesaadavad www.sparta.ee. 

Käesoleva lepingu allkirjastamisega kinnitab Klient, et ta on tutvunud ja nõus Klubi 

privaatsuspoliitikaga, mis on kättesaadav www.sparta.ee. 

Klient annab lepingu sõlmimisega Klubile nõusoleku saata e-posti aadressile klubiga seonduvat 

infot. Nimetatud nõusolek on võimalik igal ajal tagasi võtta, teavitades sellest klubile kirjalikult või 

kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. 

 

 

 

http://www.sparta.ee/
http://www.sparta.ee/
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II. KLIENDILEPINGU ÜLDTINGIMUSED 

 

1. Lepingu ese 

1.1. Klient saab Lepingu alusel kokkulepitud ajal kasutada Klubi poolt pakutavaid 

teenuseid. 

1.2. Valitud treeningpaketist tulenevaid teenuseid saab Klient hakata kasutama hiljemalt 24 

tunni jooksul alates vastava kokkuleppe sõlmimisest ja Klubile tasu laekumisest. 

2. Tasumine 

2.1. Klient kohustub valitud treeningpaketi teenuste kasutamise eest tasuma vastavalt 

käesolevale lepingule ja Klubi hinnakirjale. Kui Kliendil on õigus soodustustele, peab 

Klient sellest Klubile enne lepingu sõlmimist/treeningpaketi valikut teavitama. 

Tasumine toimub lepingus kokkulepitud tingimustel Klubi poolt väljastatud arvel 

märgitud pangakontole ja tähtajaks. 

2.2. Rahalise kohuste täitmisega viivitamisel tasub Klient Klubile tasumata summalt viivist 

0,05% päevas.  

2.3. Juhul, kui Klient on rahaliste kohustuste täitmisega, sh osaliselt, viivituses üle 5 päeva, 

on Klubil õigus keelduda teenuse osutamisest kuni rahalise kohustuse täieliku 

täitmiseni. Klubi poolt teenuse osutamisest keeldumist Kliendist tulenevatel põhjustel, 

ei muuda Kliendi jooksva tasu maksmise kohustust.   

3. Lepingu kestvus 

3.1. Leping jõustub poolte poolt lepingu allakirjutamise hetkest ja sõlmitud kehtivuse 

tähtaega määramata. Kumbki lepingupoole võib lepingu kirjaliku 

ülesütlemisavaldusega 30 päevase etteteatamise aega järgides üles öelda. Leping ei lõpe 

enne etteteatamistähtaja möödumist, kui pooled ei ole kokku leppinud teisti. 

3.2. Kliendil on õigus teenuste kasutamine peatada aastas kuni 1 kuuks (järjestikused 

päevad). Peatamise soovist peab Klient Klubile sellest kirjalikult 7 päeva ette teatama. 

Peatamise kohta edastab Klubi Kliendile sellekohase teate. 

3.3. Klubil on õigus leping ühepoolselt ja täiendava ette teatamiseta üles öelda, kui Klient 

on rahalise kohustuse täitmisega viivituses üle 30 päeva.  

3.4. Rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral on Klubil õigus edastada Kliendi 

isikuandmed ja andmed võlgnevuse kohta kolmandatele isikutele, sh avaldamiseks 

maksehäirete registrites. 

4. Poolte vastutus 

4.1. Klubi kasutamine toimub Kliendi isiklikul vastutusel ja Klubi ei vastuta kolmandate 

isikute sh teiste Klubi klientide poolt Kliendile tekitatud kahju eest. Klubi ei vastuta 

muuhulgas Kliendi isikliku vara säilimise eest ega ka võimalike õnnetuste, 

tervisekahjustuste, vigastuste ja haigestumisete eest. Kliendil lasub vastutus tutvuda 

Klubi poolt pakutavate teenuste sisuga ja hinnata enne teenuse kasutama asumist, et 

teenus on talle tervislikult ja muudel põhjustel sobiv.  

4.2. Lepingu rikkumise korral on Klubil õigus nõuda Kliendilt leppetrahvi kuni kolme 

kuutasu summa ulatuses. 

 

 

5. Muud tingimused 
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5.1. Käesolev leping ei anna Kliendile õigust osutada klubi ruumides ja territooriumil 

mistahes teenuseid, sh treeningu juhendamine või nõustamine.  

5.2. Klubi poolt pakutavate teenuste mittekasutamine ei anna Kliendile õigust nõuda 

hinnaalandusi, lepingust tulenevate maksete tegemisest keeldumist või raha 

tagastamist. 

5.3. Klubi poolt korraldatavates treeningutes, sh rühmatreeningutes osalemiseks ja 

lisateenuste kasutamiseks tuleb Kliendil selleks eelnevalt registreeruda Klubi kodulehel, 

kontaktandmetel või Klubis kohapeal. Vajadusel on Kliendil õigus broneering 

tühistada kuni 3 tundi enne treeningu algusaega. 

5.4. Klubil on õigus teha Klubi lahtioleku aegades, treeningute tunniplaanis jm muudatusi, 

millest informeerib Klubi Kliente esimesel võimalusel oma kodulehe kaudu.  Klubil on 

õigus ruumide puhastamiseks ja remonditöödeks või ürituste korraldamiseks ajutiselt 

Klubi ruume osaliselt või tervikuna Klientidele sulgeda. Juurdepääsu piiramise 

asjaoludest teavitab Klubi Kliente esimesel võimalusel oma kodulehe kaudu ning 

nimetatud takistusi ei peeta lepingutingimuste rikkumiseks, sh ei teki Kliendil õigus 

lepingus ja hinnakirjas ettenähtud tasude maksmisest keeldumiseks ega ka 

hinnaalanduseks.   

5.5. Kõik lepinguga seotud teated edastatakse lepingus märgitud kontaktandmete kaudu. 

Kliendilepinguga reguleerimata küsimustes juhindutakse Eesti õigusest. 


