MEGÁLLAPODÁS

Szerződés száma:

00…

amely létrejött egyrészről a Danubius Zrt Danubius Hotel Arena (1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3. adószám: 10219522-2-44,
cégjegyzék szám: 01-10-041120 ), továbbiakban Danubius Hotel Arena
másrészről:
Név: …………………………………………………………………………………………….
Lakcím: …………………………………………………………………………………………
Szem.ig.sz: …………………………………………………………………………………….
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………..
Telefonszám (mobil) …………………………………………………………………………..
továbbiakban: Magánszemély, együttesen Felek között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett.
1.

Magánszemély jelen megállapodás aláírásával egy időben kötelezettséget vállal, hogy 12 hónapon keresztül igénybe veszi
Danubius Hotel Arena Danubius Premier Klub szolgáltatásait, mely kötelezettségvállalás fejében Danubius Hotel Arena
Danubius Premier Klub kedvezményes havi bérletet ad részére. A kedvezményes bérletfizetés feltételeként Magánszemély
vállalja jelen megállapodásban szereplő feltételek betartását.

2.

Felek rögzítik, hogy a 3. pontban meghatározott kedvezményesen vásárolható bérlet feltételei (belépési feltétel a házirend
elfogadása, nyitva tartás, érvényesség, stb.) megegyeznek a teljes árú bérletek vásárlásánál rögzített feltételekkel. További részletes
információ személyesen a recepción, és/vagy a www.premierfitness.hu weboldalon.

3.

A kedvezményes éves egyéni csúcsidős bérlet ára: 173.900,-Ft (bruttó), azaz egyszázhetvenháromezer-kilencszáz forint
(bruttó). Az első havi részlet 19.900 Ft (bruttó) Ft/hó, azaz tizenkilencezer-kilencszáz forint (bruttó), - amely az aktuális 1 havi
csúcsidős egyéni bérlet listaára, s amely összeget Magánszemély jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg készpénzben köteles
megfizetni-, a további díj 11 havi részletre: 14.000 Ft (bruttó) Ft/hó, azaz tizennégyezer forint/hó (bruttó).

4.

Magánszemély kötelezettséget vállal arra, hogy jelen megállapodás szerint minden tárgyhót megelőző hónap 20–ra a 3.
pontban megjelölt összeget megfizeti. A fizetés módja: átutalás.
A fizetési mód megváltoztatása a Danubius Hotel Arena részére történő előzetes írásbeli bejelentés, illetve annak elfogadását
követően lehetséges.

5.

Magánszemély vállalja, hogy megbízza a saját számlavezető bankját egy állandó átutalási megbízás teljesítésével,
melynek értelmében a bank minden hónap 20-ára a 3. pontban megjelölt összeg átutalásáról intézkedik a Danubius Hotel Arena
K&H Banknál vezetett 10402142-21420111-11110000 számlaszámú számlája javára. Az átutaláson a Magánszemély nevén kívül a
Megállapodás számát is fel kell tüntetni. Magánszemély köteles a banki megbízás eredeti példányát bemutatni, illetve egy másolatot
a második havi bérleti díj esedékes részletének fizetése előtt a Danubius Hotel Arena rendelkezésére bocsátani.

6.

Magánszemély hozzájárul ahhoz, hogy Danubius Hotel Arena folyamatosan figyelemmel kísérje a havi rendszerességű
befizetések teljesítését. Amennyiben a 3. pontban megjelölt díj a fent megjelölt határidőig nem érkezik be a Danubius Hotel Arena
számlájára, illetve a helyszínen nem kerül kiegyenlítésre, akkor a Magánszemély nem veheti tovább igénybe a kedvezményes
bérletvásárlást, és köteles kártérítés címén időarányosan megtéríteni a kedvezményes éves egyéni csúcsidős bérlet havi díja
(14.000.- Ft) és a már kifizetett időszaknak megfelelő teljes árú havi egyéni csúcsidős bérlet ára (19.900.- Ft) közötti különbözetet.

7.

Magánszemély a bérlet-használat felfüggesztése - minimum 2 (kettő) hónap, maximum 6 (hat) hónap - esetén 2.000 Ft / hó
(bruttó), azaz kettőezer Ft/hó jogfolytonosság fenntartási díj megfizetését vállalja a 3. pontban meghatározott fizetési határidőig, a
kedvezményes bérletvásárlási lehetőség fenntartása érdekében. A bérlet-használat szüneteltetésére vonatkozó igényt egy hónappal
a felfüggesztés időpontját megelőzően kell Danubius Hotel Arena részére írásban jelezni.

8.

Felek kölcsönös egyetértése estén jelen megállapodás további 12 /tizenkét/ hónapra meghosszabbítható, amennyiben
bármelyik fél a szerződés megszüntetésére irányuló szándékát a „Megállapodás” lejáratát megelőző 30 napon belül nem jelezte.

9.

Felek egyebekben megállapodni nem kívánnak. A fent nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései
az irányadók.

10.

Felek jelen megállapodást elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen,
helybenhagyólag aláírták.
Budapest, 20…. ……………………………………

………………………………………….
Danubius Hotel Arena

…………………………………..
Magánszemély

