UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

Protocol de colaborare

PARTILE PROTOCOLULUI
S.C. SMART FITNESS STUDIO S.R.L. (denumit in cadrul protocolului SFS) persoana
juridica romana cu sediul in Timisoara.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA, (denumita UVT) cusediul in Timisoara, bv.
Vasile Parvan nr. 4, tel: 0256 592 310, e-mail: secretariat@e-uvt.ro.
Au convenit sa incheie prezentul protocol, cu respectarea urmatoarelor clauze:
OBIECTIVUL PROTOCOLULUI
Obiectul prezentului protocol il reprezinta punerea la dispozitia angajatilor UVT a
tuturor echipamentelor si facilitatilor existente in cadrul Cluburilor Smartfit Studio, pentru
desfasurarea activitatii de intretinere corporala si acordarea de catre SFS, angajatilor UVT a
unui tarif fix, conform Pct.3 din protocol; pentru abonamentele Full Fitness, VIP Full fitness,
aerobic, indoor cycling si Wellness Full la Cluburile Smartfit Studio.
Loctiile Smart Fitness Studio puse la dispozitia angajatilor Beneficiarului, sunt:
 Smartfit Studio 1: Timisoara, Calea Torontalului nr.17
 Smartfit Studio 2: Timisoara, Calea Buziasului nr.11
DURATA PROTOCOLULUI
Durata protocolului este de 12 luni, de la data semnarii protocolului.
MODALITATILE DE COLABORARE INTRE PARTI
Pretul aferent serviciilor puse la dispozitie de catre SFS sunt preferentiale angajatilor
UVT. Achitarea, de catre angajatii UVT, a abonamentelor se va face lunar, intre zilele de 20
pana in 30 ale lunii in curs, pentru luna urmatoare.
Pentru orice alte servicii, care nu sunt evidentiate in protocol, angajatii UVT vor achita
tariful standard practicat de SFS.
Pentru prima luna, angajatii UVTvor achita contravaloarea abonamentului aferent
pentru doua luni, din care suma reprezentand contravaloarea abonamentului pentru o luna,
constituindu-se sub forma de garantie. Garantia poate fi retinuta de catreSFS in situatia in care
un abonat lipseste mai mult de o luna in cadrul perioadei stabilite in prezentul protocol ori cand
produc prejudicii SFS, la nivelul valoric al prejudiciului. Cu exceptia situatiilor antementionate,
ultima luna contractuala nu va mai fi achitata, abonamentul fiind acoperit de garantia platita la
inceputul perioadei convenite. In caz de prelungire a protocolului prin act aditional, suma
perceputacu titlul de garantie nu acopera a douasprazecea luna contractuala, ea ramanand, in
continuare, cu titlul de garantie.
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Tip abonament
Full Fitness
VIP Fullfitness, aerobic, indoor cycling
Tip abonament
Full Fitness
VIP Full fitness, aerobic, indoor cycling
Wellnes Full
Pentru a li se permite accesul in salile de antrenament ale cluburilor SmartFit Studio,
angajatii UVT trebuie sa se prezinte, in mod obligatoriu, cu legitimatia de serviciu si cartea de
identitate. Pentru a putea contoriza numarul intrarilor la receptie, se va intocmi un tabel in care
fiecare angajat va trece numele si va semna la fiecare intrare in club.
Fiecare abonar va achita personal tipul de abonament contractat, lunar, intre zilele de
20 pana in 30 ale lunii in curs, pentru luna urmatoare la receptia Clubului SmartFit Studio unde
se va emite bon fiscal pentru fiecare abonament in parte.
Dupa efectuarea platii, fiecare abonament se va activa incepand cu luna care urmeaza.
Pentru a intra in posesia protocolului in vederea obtinerii informatiilor despre preturile
negociate pentru angajatii UVT, sau alte informatii, va rugam sa luati legatura cu
Departamentul de Comunicatii si Informatizaredin cadrul Universitatii de Vest din Timisoara,
e-mail: dci@e-uvt.ro .
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