Číslo smlouvy

Smlouva o odebírání krabičkové diety
Jméno a příjmení:……………………………………………………………………………………………………………
Telefon:…………………………………………………………………………………………………………………………
Email:……………………………………………………………………………………………………………………………
(dále jen „Objednatel“)
a
Zařízení: Sportcentrum EDEN Beroun
Adresa: Pod Homolkou 1482, 266 01 Beroun
Telefon: 724 774 353
Email: krabicky@sporteden.cz
Provozovatel:
SC Eden Beroun s.r.o., se sídlem: Pod Homolkou 1482, 266 01 Beroun
bankovní spojení: 107-5360420247/0100
zastoupena: Ing. Jan Šimko, jednatel
IČ: 24119865, DIČ: CZ24119865
(dále jen „zprostředkovatel“)
uzavírají tuto smlouvu o odebírání krabičkové diety
Uzavřením této smlouvy potvrzuji svůj zájem o odebírání krabičkové diety firmy FIT-Strava, kterou distribuuje
sportovní centrum EDEN Beroun.
Mám zájem o program (zaškrtněte požadovanou možnost ):
Dámy hubnutí

Dámy zdravá linie

Páni hubnutí

Páni zdravá linie

Mám zájem o odběr na dobu (zaškrtněte požadovanou možnost ):
1 týden bez soboty

1 týden se sobotou

Měsíc bez sobot

Měsíc se sobotami

Jiný časový úsek (uveďte např.: 14 dní, 3 měsíce bez sobot atd.):………………………………………………
Termín začátku odběru:

…………………………………………………………

Termín konce odběru:

…………………………………………………………
Práva a povinnosti zprostředkovatele

Sportovní centrum prohlašuje, že má s firmou FIT-Strava uzavřenou řádnou smlouvu o distribuci krabičkové diety
pro Beroun a okolí. Distribuovaná krabičková dieta splňuje všechny parametry deklarované firmou FIT-Strava,
které lze nalézt na jejích internetových stránkách www.fit-strava.cz
Sportcentrum Eden Beroun
Pod Homolkou 1482, 266 01 Beroun
724 774 353, info@sporteden.cz
www.sporteden.cz

Ceny jednotlivých programů jsou stanoveny v ceníku firmy FIT-Strava, který naleznete na stránkách www.fitstrava.cz
Práva a povinnosti objednatele
1)

krabičkovou dietu si vyzvednu ve stanovených dnech a časech:
Krabičky na pondělí a úterý
- v neděli od 19:00–21:00 hod. ( v případě nahlášení v pondělí od 7:00hod. dále)
Krabičky na středu a čtvrtek
- v úterý od 19:00–21:00 hod. ( v případě nahlášení ve středu od 7:00hod. dále)
Krabičky na pátek a sobotu
- ve čtvrtek od 19:00–21:00 hod. ( v případě nahlášení v pátek od 7:00hod. dále)

2)

krabičkovou dietu si po převzetí uložím do lednice;

3)

krabičkovou dietu konzumuji dle týdenního rozpisu a připravuji dle návodu;

4)

jakékoliv jídlo z krabičkové diety budu případně reklamovat telefonicky nejpozději v kalendářní den, na
který je pokrm připraven, na pozdější reklamace nebude brán zřetel;

5)

v případě požadavku na změnu v programu nebo vynechání odběru je nutné informovat sportovní
centrum telefonicky: 724 774 353 nebo emailem: krabicky@sporteden.cz

6)

beru na vědomí, že mohu dosáhnout efektivních výsledků pouze dodržování pokynů firmy
FIT-strava a konzumováním výlučně jen dodávané krabičkové diety. Při konzumování doplňkových
potravin negarantuje firma FIT-strava efektivní výsledky.

Pokyny pro platbu: Krabičkovou dietu je možné platit hotově nebo kartou na recepci sportovního
centra, případně převodem na účet:
č.ú: 107-5360420247/0100, v.s.:= číslo smlouvy (naleznete vpravo nahoře)
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem plnění této smlouvy ve smyslu nařízení Evropské
Unie 2016/679 (GDPR) máte právo na přístup k Vašim osobním údajům; na opravu či doplnění nepřesných či
nepravdivých Vašich osobních údajů; na výmaz Vašich osobních údajů, nejsou-li již tyto Vaše osobní údaje
potřebné pro účel, pro který byly shromážděny či jinak zpracovány; anebo zjistíte-li, že byly zpracovány
protiprávně; na omezení zpracování Vašich osobních údajů ve zvláštních případech; na přenositelnost a právo
vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, pokud nebude prokázáno, že existují
závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami
zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních
údajů. Další informace o ochraně Vašich osobních údajů naleznete na stránce http://www.sporteden.cz/duleziteinformace/zasady-ochrany-osobnich-udaju/
Doba trvání smlouvy a její výpověď
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou. Platnost této smlouvy počíná běžet termínem začátku odběru a končí
termínem konce odběru uvedenými v této smlouvě.
Obě strany mohou tuto smlouvu kdykoli vypovědět. Výpovědní lhůta je jeden týden. Lhůta počíná běžet od data
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
V Berouně, dne …………………………………

………………………….…………………………
Za Objednatele

………………………….…………………………
Za provozovatele
Sportcentrum Eden Beroun
Pod Homolkou 1482, 266 01 Beroun
724 774 353, info@sporteden.cz
www.sporteden.cz

