MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ADATLAP

FŐKÁRTYA

KR ÜGYFÉLAZONOSÍTÓ

KÁRTYASZÁM

Az adatlap csak az aktuális 2018. évi ALL YOU CAN MOVE SportPass Általános Szerződési Feltételekkel 1. (ÁSZF 1.), valamint az AYCM Klubkártya Felhasználási Szabályzattal együtt érvényes.

Amely létrejött egyrészt:
TELJES NÉV

LAKCÍM

SZÜLETÉSI HELY,
DÁTUM

LEVELEZÉSI CÍM

ANYJA NEVE

MOBILTELEFONSZÁM

SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY
SZÁMA

PRIVÁT E-MAIL

ADÓAZONOSÍTÓ JEL

CÉGES E-MAIL

AYCM PARTNERCÉG
(MUNKAHELY NEVE)

továbbiakban Megbízó, másrészt a KLUB Rekreáció Sport- és Rendezvényszervező Kft. (1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 5., cégjegyzékszám: 01-09-723671), a továbbiakban
Megbízott között az alábbi feltételekkel, a Megbízott által alkalmazott Általános Szerződési Feltételek 1. (ÁSZF 1.) alapján.
a)
b)
c)
d)

A Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy számára rekreációs/sportszolgáltatást biztosítson, napi egyszeri alkalommal, naponta csak egy szolgáltatást igénybe véve az AYCM SportPass-szal.
A Megbízott vállalja a Klubtagjai részére rekreációs, sportolási lehetőségek megszervezését, lebonyolítását és folyamatos felügyeletét.
A Megbízó a Megbízottól 1 db ALL YOU CAN MOVE Klubkártyát igényel.
A Megbízó a Megbízott által meghirdetett 2018-as évre érvényes AYCM Ajánlatot/Elfogadóhely listát megismerte és ennek alapján a lenti táblázatban megjelölt ALL YOU CAN MOVE
Klubkártya csomagot választotta.
e) A Megbízó kijelenti, hogy vele szemben nem állnak fenn az AYCM SportPass-ra való jogosultságot kizáró okok, azaz:
nem igazolt versenyzője valamely sportklubnak/szövetségnek, nem hivatásos-, profi- vagy amatőr versenysportoló vagy bármilyen sportban igazolt versenyző, sportoktató, edző vagy
tréner | továbbá nem vesz részt edzői, sportolói képzésben | 8 órás bejelentett munkaviszonnyal rendelkezik | nem tanuló, nem nyugdíjas | hivatása betöltéséhez nem elengedhetetlenül
szükséges a jó fizikai és esztétikai állapot (különösen, ha rendvédelmi szervnél vagy biztonsági szolgálatnál dolgozik, vagy modell) | hivatásánál, munkakörénél vagy tulajdonosi részesedésénél fogva, illetve hozzátartozói viszonyára tekintettel a sportlétesítménybe való belépésre, illetve egy adott sportlétesítmény szolgáltatásainak igénybevételére egyébként
jogosult (pl.: tulajdonos, recepciós, illetve a sportlétesítményben egyéb alkalmazott, vagy ezek közeli hozzátartozója). Kizáró okok alól kivételt képez a tömegsport rendezvényeken való
részvétel. (pl.: utcai futóversenyek, Balaton átúszó versenyek, stb.)

7.500.-

Csomagok (Ft/hó)

XS

10.900.-

S

4.900.-

M

L

9.900.-

16.900.-

XL

XXL

11.900.-

f) A Megbízó a Megbízott által nyújtott - az a) és b) pontban meghatározott - szolgáltatást 2018.
tartó határozott időszakra szeretné igénybe venni.
A Megbízó tudomásul veszi, hogy az ALL YOU CAN MOVE Klubkártya szolgáltatás
kizárólag a 2018. december 31-ig történő hűségidő elfogadása mellett érhető el,
a tagdíj a belépéstől kezdve a sportszolgáltatás igénybe vételének mennyiségétől
függetlenül fizetendő a szerződés időszakának lejártáig.

hónaptól 2018. december 31-ig

ELFOGADOM
NEM FOGADOM EL

A Megbízó az Adatkezelési
tájékoztatót megismerte.

ELFOGADOM
NEM FOGADOM EL

g) Választott fizetési mód:

KÖNNYÍTETT FIZETÉS
BANK NEVE:

Havi banki csoportos beszedés1

EGYÖSSZEGŰ FIZETÉS

BANKSZÁMLASZÁM:

SZÁMLAFIZETŐ NEVE (HA ELTÉR):

1

Havi rendszeres bankkártya terhelés2

SZÁMLAFIZETŐ CÍME:

Csoportos beszedési megbízás aktiválása saját bankfiókban vagy netbankon keresztül. 2Rendszeres bankkártya terhelés beállítása online, AYCM Ügyfélkapun keresztül.

Befizetéseimről a számlákat nem a saját nevemre kérem, hanem
NEVE:

CÍME:

KELT: Budapest,
MEGBÍZÓ

MEGBÍZOTT

Főkártya Tulajdonos

KLUB Rekreáció Sport- és Rendezvényszervező Kft.

