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ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПОРТНИ УСЛУГИ В ЗАВИСИМОСТ 
ОТ АБОНАМЕНТНИЯ ПЛАН И ВИДА НА УСЛУГИТЕ НА „НЕКСТ ЛЕВЪЛ ФИТНЕС“ 

ЕООД 

  

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПОРТНИ УСЛУГИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ АБОНАМЕНТНИЯ ПЛАН И ВИДА НА 

УСЛУГИТЕ НА „НЕКСТ ЛЕВЪЛ ФИТНЕС“ ЕООД  (наричано по‐долу „Дружеството“),  със седалище и адрес на управление:  гр. 

София,  п.к.  1700,  ул.  „Симеоновско шосе“ №  35,  ет.  3,  с  ЕИК  204479347,  вписано  в  Търговския  регистър  и  регистъра  на 

юридическите лица с нестопанска цел, телефон за контакт: +359 879 419 305, email:  info@nextlevelfitness.bg (наричани по‐

долу за краткост „Общи Условия“) се отнасят за следните възможности за ползване на Спортни услуги:     

 Абонамент FLEX ONLINE;; 

 Абонамент за 12 месеца; 

 Абонамент за 30 дни; 

 Абонамент за 7 дни; 

 Еднократно посещение; 

 Pro Age Абонамент (в комбинация с Абонамент FLEX ONLINE, Абонамент за 12 месеца и Абонамент за 30 дни); 

 Детски тренировки   

  

За целите на настоящите Общи Условия:  

 „Абонамент“ означава ползване на спортните услуги за определен или неопределен срок от време.  

 „Спортни услуги“ представляват включително, но не само използване на фитнес зали и фитнес оборудване в тях, 

както  и  специални  салони  и  зони  за  отдих  със  специално  оборудване,  провеждане  на  спортни  класове  с 

квалифицирани  инструктори  под  формата  на  групови  тренировки  и  друг  тип  присъствени  или  онлайн  спортни 

мероприятия.  

 „Клиент“ означава потребител  (физическо лице),  който използва и  заплаща  за предоставяните от „Некст Левтл 

Фитнес“ ЕООД спортни услуги; 

 „Договор за предоставяне на Спортни услуги“ представлява договор при сключване на настоящите Общи Условия 

и  Декларация  за  предоставяне  на  спортни  услуги  в  зависимост  от  абонаментния  план  и  вида  на  услугите 

(„Декларацията“). Настоящите Общи Условия и Декларацията задължително се предоставят за подпис на Клиента, 

за да имат обвързваща сила по смисъла на чл. 147а от Закона за Защита на Потребителите.  

 „Договор от разстояние“ представлява договор по смисъла на чл. 45 от Закона за Защита на Потребителите и се 

използва за абонаментите, които се предлагат единствено онлайн, както и за други Спортни услуги, за които се 

предвижда  възможност  за  сключване  на  договор  от  разстояние.  В  тези  случаи  „Некст  Левтл  Фитнес“  ЕООД 

предоставя информацията по чл. 47 от Закона за Защита на Потребителите на своите Клиенти преди сключване на 

договор от разстояние. 

 „Обекти на „Некст Левъл Фитнес“ ЕООД“ представляват всички фитнес зали и фитнес оборудване в тях, както и 

специални  салони  и  зони  за  отдих  със  специално  оборудване  и  зони  за  групови  тренировки,  стопанисвани  и 

управлявани от Дружеството. 

 

Всички  упоменати дефиниции в настоящите Общи Условия имат  значението,  определено в  тях,  както и в  , Правилата  за 

ползване на спортни услуги и за използване на Зоната за клиентите на „Некст Левъл Фитнес” ЕООД. 

  

I. ВИДОВЕ АБОНАМЕНТ  

  

„Некст Левъл Фитнес“ ЕООД предлага следните видове Абонамент:  

  
  1.  Абонамент FLEX ONLINE  

  
Абонамент FLEX ONLINE: При този вид Абонамент, Клиентът има възможност за сключване на Договор за от разстояние 

за неопределен период, който не може за бъде по‐кратък от 2 месеца и по‐дълъг от 12 месеца. Този абонамент е възможно 

да  бъде  сключен  единствено  онлайн  чрез  сключване  на  Договор  от  разстояние  на  уеб  адрес: 

https://www.nextlevelclub.bg/tseni/, както и през мобилното приложение Next Level Fitness App, съответно сключването на 

абонамента във физически обекти на „Некст Левъл Фитнес“ ЕООД не се допуска. Абонамент FLEX ONLINE е структуриран на 

предплатени месечни периоди, като първият такъв започва от дата на активиране на онлайн регистрацията, приемане на 

Общите Условия и останалите приложими документи и политики на „Некст Левъл Фитнес“ ЕООД и заплащане на първият 

абонаментен период. 

 

Първият абонаментен период при абонамент FLEX ONLINE не може да бъде по‐кратък от 2 месеца, съответно Клиентът 

дължи предплащане на минимум 2 месечни вноски (за първите два едномесечни периода от абонамента). 

 



2 
 

След първоначалния период от 2 месеца и при избран по‐дълъг срок в началото на всеки следващ едномесечен период, 

който не е заплатен на Клиента ще бъде предоставян достъп до обектите на „Некст Левъл Фитнес“ ЕООД в рамките на първите 

3 (три) календарни дни от съответния период, като от четвъртия календарен ден клиентът няма да има достъп до Обектите 

на Дружеството. 

 

При  заплащане на  следващ едномесечен период след като достъпът е бил прекратен поради наплащане,  същият  се 

възстановява след отразяване на плащането в системите на „Некст Левъл Фитнес“ ЕООД, за което Дружеството уведомява 

Клиента  чрез  електронно  съобщение  на  посочената  електронна  поща.  Дните,  през  които  абонаментът  не  е  бил  активен 

поради наплащане не се приспадат от общата дължина на абонаментния период.  

 

В случай, че следващата едномесечна вноска от абонамент FLEX ONLINE не бъде заплатена до края на текущия неплатен 

месечен период (т.е. до края на календарния месец – 0:00 часа на последния календарен ден в месеца, в който се дължи 

плащане), то абонамент FLEX ONLINE ще се счита за автоматично прекратен. При настъпване на автоматично прекратяване 

Клиентът ще следва да сключи нов Абонамент за Спортни услуги с „Некст Левъл Фитнес“ ЕООД, за да може да ползва услугите 

на Дружеството. 

 

Абонамент  FLEX ONLINE  дава  възможност  за  запаметяване  на  банкова  карта  и  активиране  на  опция  за  автоматично 

плащане. След запаметяване на банковата карта и активиране на опцията за автоматично плащане Клиентът изразява своето 

недвусмислено съгласие, че сума равна на съответния месечен абонамент ще бъде изтегляна автоматично от запаметената 

банкова карта за заплащане на следващия месечен период, когато същият стане дължим, гарантирайки непрекъснатост на 

сключения Договор. Във всеки момент Клиентът може да оттегли съгласието си, като деактивира опцията за автоматични 

плащане през сайта или мобилното приложение Next Level Fitness App. 

 

ПРИМЕР: Клиент  сключва  6‐месечен  абонамент  FLEX ONLINE  на  1  януари  на  съответната  година.  На  същия  ден  той 

активира  профила  си,  следвайки  процедурата  на  уеб  адрес:  https://www.nextlevelclub.bg/tseni/  или  през  мобилното 

приложение Next Level Fitness App и заплаща чрез банкова карта абонамент FLEX ONLINE. След успешно потвърждение за 

направено  плащането  в  рамките  на  същия  ден  Клиентът  получава  съобщение  по  предоставената  електронна  поща,  че 

абонаментът  е  активен.  От  този момент  той може  да  посещава  Обектите  на  Дружеството.  Първоначално  предплатения 

период изтича на 1 март на съответната година. Клиентът има три календарни дни гратисен период да заплати следващия 

едномесечен период от сключения 6 месечен Абонамент, през които може да посещава Обектите на Дружеството. На 4 март 

на съответната година в 0:00 часа се спира достъпът на Клиента поради неплатени вноски. Абонаментът се активира отново 

при плащане, за което Клиентът се известява автоматично чрез съобщение на посочената електронна поща. При липса на 

плащане на Абонамента до 31 март на съответната година същият се счита за прекратен. 

 

 

  2.   Абонамент за 12 месеца   
  

Абонаментът  за  12  Месеца  ‐  При  този  вид  Абонамент  Клиентът  има  възможност  за  сключване  на  Договор  за 

предоставяне на Спортни услуги за периода, който започва на датата, определена в Договора, след заплащане на:  

(i) пропорционалната част от таксата за Абонамент за първия месец на Абонамента, изчислена,   като процент от 

месечната  такса  за  Абонамент,  съответстваща  на  броя  на  дните,  оставащи  до  края  на  месеца,  през  който  е 

започнал  Абонамента,  и  броя  на  дните  в  съответния  месец  (ако  Абонаментът  не  започва  на  първо  число  от 

календарния месец); и   

(ii) таксата за Абонамент за целия първи календарен месец на абонамента или   
(iii) таксата  за  Абонамент  за  целия  период  на  Абонамента,  който  приключва  в  последния  ден  от  12  ‐ия    пълен 

календарен  месец  след  първия  ден  на  абонамента  или  по‐късно  (в  зависимост  от  продължителността  на 

прекъсването на абонамента), но не по‐късно от последния ден на 14  ‐ия   пълен календарен месец,  следващ 

първия  ден  на  Абонамента,  ако  Абонаментът  е  спрян  в  съответствие  с  условията  на  т.  14  от  Раздел  II.  След 

изтичането на 12 месечния период Абонаментът автоматично се прекратява. 

(iv) Абонамент за 12 месеца може да бъде сключен във всеки Обект на Дружеството чрез подписване на Договор за 
предоставяне на Спортни услуги, а също така и онлайн при условията на Договор от разстояние.  

  
3. 30‐дневен Абонамент   

  

30‐дневен Абонамент ‐ При този вид Абонамент Клиентът има възможност за ползване на 30‐дневен абонамент, 

при който Клиентът заплаща таксата за Абонамент за 30 дни предварително и има право да ползва услугите за период 

от 30 дни, който започва в деня на заплащане на таксата или на друга договорена дата и приключва в последния ден на 

така определения 30‐дневен период на Абонамента.  30‐дневен Абонамент може да бъде сключен във всеки Обект на 

Дружеството чрез подписване на Договор за предоставяне на Спортни услуги, а също и онлайн при условията на договор 

от разстояние. 
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4. 7‐дневен абонамент 

 

7‐дневен Абонамент ‐ При този вид Абонамент Клиентът има възможност за ползване на 7‐дневен абонамент, при 

който Клиентът заплаща таксата за Абонамент за 7 дни предварително и има право да ползва услугите за период от 7 

дни, който започва в деня на заплащане на таксата или на друга договорена дата и приключва в последния ден на така 

определения  7‐дневен  период  на  Абонамента.    7‐дневен  Абонамент  може  да  бъде  сключен  във  всеки  Обект  на 

Дружеството чрез подписване на Договор за предоставяне на Спортни услуги, а също и онлайн при условията на Договор 

от разстояние. 

 

5.   Еднократно посещение 

 

Клиентът  може  да  ползва  еднократно  Услугите  в  даден  Фитнес  център  след  заплащане  на  съответната  такса  в 

рамките на едно посещение. За еднократно посещение не е необходимо подписване на Договор за предоставяне на 

Спортни Услуги или на Договор от разстояние. 

  
6. Pro Age Абонамент    

  

Pro Age Абонамент е достъпен за лица в две възрастови категории, а именно: 

 

a Pro Age Абонамент  за непълнолетни лица между 14 и 18 годишна възраст 

 

Лица, навършили 14 години, но все още ненавършили 19 годишна възраст могат да използват Pro Age Абонамент за 

непълнолетни по Раздел I, т. 6, буква „а“ от настоящите Общи Условия. При сключване на Договор за предоставяне на 

Спортни услуги за този вид абонамент, Клиентът трябва да докаже възрастта си чрез предоставяне за справка на валиден 

документ за самоличност. 

 

Pro Age Абонамент може да се комбинира с „30‐дневен абонамент“ по т. 3 по‐горе за допълнителни отстъпки. В този 

случай непълнолетното лице може само да сключи Договор за предоставяне на Спортни услуги, като част от правото му 

да сключва обикновени дребни сделки за задоволяване на текущите си нужди по смисъла на чл. 4, ал. 2 от Закона за 

Лицата и Семейството.  

 

Pro Age Абонамент може да се комбинира и с Абонамент FLEX ONLINE по т. 1 по‐горе, както и с „Абонамент за 12 

месеца“ по т. 2 по‐горе за допълнителни отстъпки, но само и единствено при пълно предплащане на абонамента за 12 

месеца.  В  този  случай  за  сключването  на  договор  за  предоставяне  на  Спортни  услуги е  необходимо  задължително 

съгласие от родител или настойник на непълнолетното лице в унисон с изискванията на чл. 4 ал. 2 от Закона за Лицата 

и Семейството. Съгласието на родителя или настойника се изразява чрез предоставяне на документ за самоличност или 

друг  документ,  удостоверяващ  качеството  на  родител  или  настойник  на  непълнолетното  лице  и  подписване  на 

съответните документи за сключване на Договор за предоставяне на Спортни услуги в Обект на Дружеството. 

 

b Pro Age Абонамент за пълнолетни лица над 62‐годишна възраст. 

 

Лица, навършили 62‐годишна възраст могат да използват Pro Age абонамент по т. 6, буква „б“ от настоящите Общи 

Условия.  При  сключване  на  договор  за  предоставяне  на  Спортни  услуги  за  този  вид  абонамент,  Клиентът  трябва  да 

докаже  възрастта  си  чрез  предоставяне  за  справка  на  валиден  документ  за  самоличност.  Този  тип  Абонамент  се 

комбинира с Абонамент FLEX ONLINE по т.1 по‐горе, с „Абонамент за за 12 месеца“ по т. 2 по‐горе  или „Абонамент за 30 

дни“ по т. 3 по‐горе и за него се прилагат условията, валидни за съответния абонамент, с който е съчетан и съответните 

допълнителни  отстъпки  за  Pro  Age  абонамент.    При  използване  на  Pro  Age  Абонамент  по  настоящата  буква  „б“  в 

комбинация  с „Абонамент  за 12 месеца“  по  т. 2  по‐горе  задължително се дължи предплащане на целия 12 месечен 

период, за да бъде валидна Pro Age отстъпката. Pro Age Абонамент по т. 6, буква „б“ от настоящите Общи Условия може 

да бъде сключен и онлайн при условията на Договор от разстояние. 

 

7. Детски тренировки  

 

Детските тренировки са достъпни за лица от 8 до 14‐годишна възраст. Предоставят възможност деца в указан на 

сайта център, да посещават   групови тренировки за деца в клубовете в които се предлагат такива (напр. таекуондо, бокс, 

балет,  йога и др.)  под формата на  Единично посещение,  Абонамент  за 3 месеца и Абонамент  за   12 месеца. При 

сключване на Договор за предоставяне на Спортни услуги за този вид абонамент, договорът се подписва от родителите 

или законните представители на детето. Децата задължително се придружават от родител/настойник, който следва да 

потвърди  самоличността  на    детето  при  регистрация  в  Обект  на  Дружеството.  При  избор  на  абонамент  за  детски 
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тренировки за три месеца,  Клиентът има възможност за ползване на 3‐месечен  абонамент, при който Клиентът заплаща 

таксата  за Абонамент  за 3 месеца    и има право да ползва  услугите  за период от 3 месеца,  който  започва  в деня на 

заплащане на таксата или на друга договорена дата и приключва в последния ден на така определения 3 – месечен 

период на Абонамента.     

 

II.УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ  НА АБОНАМЕНТА, СПИРАНЕ НА АБОНАМЕНТА  

  
1. Абонаментът и правата, свързани с него се отнасят само за Клиента, който е сключил Договор за предоставяне на Спортни 

услуги  или  Договор  от  разстояние  и  не  могат  да  бъдат  прехвърляни  на  трети  лица,  без  предварително  писмено 

уведомяване на „Некст Левъл Фитнес“ ЕООД. Дружеството е предвидило възможност за прехвърляне на абонамента 

(съответно правата и задълженията по него) на трето лице чрез попълване на заявление за прехвърляне на абонамент. 

Заявлението  за  прехвърляне  на  абонамент  трябва  да  бъде  подадено  чрез  формуляр  (достъпен  в  Обектите  на 

Дружеството) на рецепцията на всеки обект на Дружеството, както и в свободен текст чрез препоръчано поща до адреса 

на „Некст Левъл Фитнес“ ЕООД или на email адрес: info@nextlevelfitness.bg . ВАЖНО! Задължително е лицето, на което 

се прехвърля абонамента да има направена регистрация на сайта на дружеството (https://www.nextlevelclub.bg/) или на 

Next Level Fitness App. При прехвърляне на абонамент Pro Age – лицето, на което се прехвърля абонамента също трябва 

да отговаря на възрастовите ограничения, на които отговаря и титуляря на абонамента Pro Age.  

2. Договор за предоставяне на Спортни услуги и Договор от разстояние може да бъде сключен единствено от лица над 18 

годишна възраст. Лицата между 14 и 17 годишна възраст могат да използват и заплащат самостоятелно за еднократно 

посещение  по  Раздел  I,  т. 5  по‐горе,  както  и  да  сключват  Договори  за  предоставяне  на  спортни  услуги  при Pro Age 

Абонамент  в  комбинация  с  „30‐дневен  абонамент“  (Раздел  I,  т.  6,  буква,  „а“  по‐горе).  За  сключване  на  договор  за 

предоставяне  на  спортни  услуги  при  Pro  Age  Абонамент  в  комбинация  с  „Абонамент  за  12  месеца“  при  пълно 

предплащане по Раздел I, т. 6, буква „а“ по‐горе се изисква задължително съгласие на родител или настойник. 

3. Страните  могат  да  прекратят  Договора  за  предоставяне  на  Спортни  услуги  или  Договора  от  разстояние  по  взаимно 

съгласие.  
4. Договорът за предоставяне на Спортни услуги или Договора от разстояние може да бъде прекратен от страна на Клиента 

с  едномесечно предизвестие:  при  писмено  искане и  заплащане  на  неустойка  в  размер  на 3 месечни  плащания  или 

оставащите вноски до края на Абонамента, в случай че са по‐малко от 3 месечни плащания на (i) Клиент с абонамент за 

FLEX ONLINE, от чийто Абонамент са изтекли повече от 2 месеца (ii) или Клиент с Абонамент за 12 месеца. Неустойката 

от 3 месечни плащания или оставащите вноски до края на абонамента, в случай че са по‐малко от три по т. (i) и (ii) по‐

горе  е  дължима  само  ако  прекратяването  настъпва  през  първите  6  календарни  месеца  от  началото  на  съответния 

Абонамент. При предсрочно прекратяване по искане на Клиента по т. (i) и (ii) по‐горе, настъпващо през вторите 6 месеца 

от абонамента се дължи неустойка в размер на 1 (една) и половина месечни такси или съответно 1 (една) месечна такса 

ако оставащия период от Абонамента е по‐малък от един месец..   

5. При  предоставяне  на  документ,  удостоверяващ  невъзможност  за  упражняване  на  спортна  дейност  по  медицински 

причини, продължаваща повече от 1 месец, от страна на Клиент,  Договорът се прекратява от „Некст Левъл Фитнес“ ЕООД  

считано  от  1‐вия  ден  на  отчетния  период,  за  който  се  отнася  предоставения  документ.  В  тези  случаи  „Некст  Левъл 

Фитнес“ ЕООД не дължи връщане на предплатените по съответния Абонамент суми. 

6. Абонаментът за 30 дни, , изтича в последния ден от 30‐дневния период на абонамента. Клиентът  не може да прекрати 

предсрочно  този вид Абонамент. Абонамент  за 7  дни,  изтича в последния ден от 7‐дневния период на абонамента. 

Клиентът не може да прекрати предсрочно този вид Абонамент. 

7. Ако не е прекратен на друго основание, Pro Age Абонаментът по т.6, буква „а“ по‐горе се прекратява в последния ден от 

предварително заплатения период, независимо дали лицето има вече навършени 19 години или не.  

8. Еднократното посещение се изчерпва при използване на едно влизане в избрания Фитнес център, т.е. в момента, в който 

Клиентът напусне Фитнес центъра след посещението си.  

9. Клиент, физическо лице е потребител по смисъла на Закона за Защита на Потребителите и има право, без да дължи 

обезщетение  или  неустойка  и  без  да  посочва  причина,  да  се  откаже  от  сключения  по  електронен  път  Договор  от 

разстояние в срок от 14 (четиринадесет) дни от сключване на договора   

10. Отказът се прави чрез изпращане на недвусмислено уведомление до „Некст Левъл Фитнес“ ЕООД по електронната поща 

(info@nextlevelfitness.bg) или на адреса за кореспонденция на Дружеството, както и на рецепцията на всеки обект на 

Дружеството в писмен вид, за чието получаване „Некст Левъл Фитнес“ ЕООД информира Клиента.   

11. Когато Клиент, физическо лице ‐ потребител по смисъла на Закона за Защита на Потребителите, сключил по електронен 

път Договор  за  предоставяне  на  Спортни  услуги  (Договор  от  разстояние),  упражни  правото  си  на  отказ,  след  като  е 

направил искане до „Некст Левъл Фитнес“ ЕООД за предоставянето на Спортните услуги преди изтичането на срока за 

отказ от Договора за Спортни услуги, той дължи на „Некст Левъл Фитнес“ ЕООД пропорционалната сума на това, което 

действително му е било предоставено до момента на отказа.   

12. „Некст Левъл Фитнес“ ЕООД си запазва правото да прекрати Договора за предоставяне на Спортни услуги или Договора 
от  разстояние  с  незабавно  действие,  ако  Клиентът  извърши многократни    и  съществени  нарушения  на  Договора  за 

предоставяне  на  Спортни  услуги,  Настоящите  Общи  Условия  или  Правилата  за  ползване  на  спортни  услуги  и  за 

използване  на  Зоната  за  клиентите  на  „Некст  Левъл  Фитнес”  ЕООД,  както  и  ако  Клиентът  многократно  не  спазва 
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инструкциите на ръководството на „Некст Левъл Фитнес“ ЕООД или персонала, отговорен за работата и безопасността 

на Обектите на Дружеството, въпреки предупрежденията и указанията на „Некст Левъл Фитнес“ ЕООД. Ако „Некст Левъл 

Фитнес“ ЕООД прекрати Договора за предоставяне на Спортни услуги или Договора от разстояние съгласно настоящата 

клауза,  Дружеството  има  право  да  задържи  всички  платени  до  този  момент  такси,  като  договорна  неустойка  за 

нарушението на Договора за предоставяне на Спортни услуги или Договора от разстояние, дори ако те са свързани с 

период след прекратяването им. Освен това, Клиентът е задължен да заплати на Дружеството договорна неустойка в 

размер, равен на таксата за Абонамент в продължение на три месеца (в стандартната сума за съответния тип абонамент, 

независимо от отстъпките). Това не засяга правото на „Некст Левъл Фитнес“ ЕООД да иска обезщетение за претърпените 

вреди в пълен размер. Абонаментът може да бъде подновен и съответно нов Договор за предоставяне на спортни услуги 

или Договор от разстояние да бъде сключен,  само ако Клиентът  е платил всички (включително предишни) неизплатени 

суми и изпълнил всички задължения за плащане, т.е. Клиентът да няма задължения към Дружеството.   
13. При писмено искане на Клиент с Абонамент FLEX ONLINE или Pro Age абонамент в комбинация с Абонамент за 12 месеца 

при пълно предплащане, „Некст Левъл Фитнес“ ЕООД може да спре („замрази“) Абонамента, без да посочва причина, за 

период от за 1 календарен месец. Такова спиране („замразяване“) може да се използва само еднократно на всеки 12 

месеца от действието на Договора за предоставяне на Спортни услуги или Договора от разстояние.  
14. При писмено искане на Клиент  с  „Абонамент  за 12 месеца“,  „Некст Левъл Фитнес“  ЕООД може да  спре  („замрази“) 

абонамента, без да се посочва причина, за период от 1 календарен месец. Такова спиране („замразяване“) може да се 

използва само два пъти по време на продължителността на Договора за предоставяне на Спортни услуги или Договора 

от разстояние.  

15. Искането за прекратяване или уведомлението за спиране („замразяване“) трябва да бъде изпратено до „Некст Левъл 
Фитнес“ ЕООД по имейл (info@nextlevelfitness.bg),  с препоръчана поща на адреса за кореспонденция на Дружеството, 

или на рецепцията на всеки обект на Дружеството  в изричен писмен вид, като трябва да бъде изпратено  не по‐късно от 

20‐то  число  на  календарния  месец,  предхождащ  календарния  месец,  през  който  започва  да  тече  периодът  на 

предизвестие или трябва да се осъществи спирането („замразяването“).  

16. По време на периода на спиране („замразяване“) на Абонамента, Клиентът няма право да използва услугите, като такса 
за абонамент не се заплаща. Ако Абонаментът за 12 месеца бъде спрян и ако Клиентът надлежно е платил всички такси 

за целия период на продължителността на Договора  за предоставяне на Спортни  услуги или  съответно Договора от 

разстояние  (т.е. няма неизплатени суми), продължителността на съответния Договор ще бъде удължена със срока на 

спиране на Абонамента, като за този период не се дължат такси. 

  
  

III. ТАКСА ЗА АБОНАМЕНТ, УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ  

  

  
1. За предоставените Услуги Клиентът е длъжен да заплати такса на „Некст Левъл Фитнес“ ЕООД в размер, определен в 

размера на ценовата листа на Дружеството за дадения период на фактуриране (наричан „Такса за абонамент“). 

2. Периодът  за фактуриране на Абонамента е един календарен месец,  освен ако не е предвидено друго. Периодът на 

фактуриране за „Абонамент за 12 месеца“  е  (в зависимост от искането на Клиента) или 1  календарен месец, или 12 

календарни месеца.  Периодът на фактуриране за абонамент FLEX ONLINE e 1 календарен месец, като първоначалният 

период на сключване не може да бъде по‐малък от 2 календарни месеца, за които се дължи предплащане.  Таксата за 

Абонамент се заплаща предварително, преди ползването на Абонамент, не по‐късно от 3‐ то число на месеца. Периодът 

на  фактуриране  за  30‐дневния  абонамент  е  30  дни,  платими  в  първия  ден  на  този  абонамент  или  преди  неговото 

стартиране. Периодът на фактуриране за 7‐дневния абонамент е 7 дни, платими в първия ден на този абонамент или 
преди неговото стартиране. Таксата за еднократно посещение е платима в момента на влизане в Обект на Дружеството. 

3. Таксата  за  абонамент  за  целия  период  на фактуриране  за  “Абонамент  за 12  месеца”,  FLEX ONLINE  се  заплащат  при 

сключване на Договора за предоставяне на Спортни услуги или съответно Договора от разстояние.  
4. Ако „Абонамент за 12 месеца“  не започне на първо число от календарния месец, таксата за абонамент за този непълен 

месец се изчислява, като пропорционална част от месечната такса за абонамент.  
5. Освен ако изрично не е посочено друго, таксата за абонамент за целия първи календарен месец и (ако абонаментът не 

започне в първия ден от календарния месец)  за част от първия календарен месец на „Абонамента за 12 месеца“  , е 

платим при сключване на Договора за предоставяне на спортни услуги или съответно Договора от разстояние. Таксата 

за абонамент за всеки следващ месец на „Абонамент за 12 месеца“  става платим не по‐късно от 3‐то число на месеца. За 

целите  на  настоящите  правила,  определението  „платим/и“  означава  денят,  в  който  плащането  е  кредитирано  по 

банковата сметка на Дружеството. Датата на данъчно облагаемата доставка на таксата за „Абонамент за 12 месеца“ е 

последният ден от календарния месец, за който се плаща таксата за абонамент.  

6. Ако Клиентът е в неизпълнение на плащането на таксата за абонамент (или която и да е част от него) или с друго плащане, 

което Клиентът трябва да плати на Дружеството, „Некст Левъл Фитнес“ ЕООД има право да откаже достъп до ползването 

на Клиента до Фитнес центровете докато Клиентът не изплати изцяло оставащата част от задължението си и едностранно 

да преустанови предоставянето на Услугите. Това условие не отменя задължението на Клиента да заплаща съответните 

такси за абонамент и за периода, в който предоставянето на услугите е спряно съгласно настоящата разпоредба. „Некст 
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Левъл Фитнес“ ЕООД си запазва правото да претендира, включително по съдебен ред всички дължими и изискуеми суми 

по сключените Договори, както и да използва услугите на трети страни при събиране по доброволен или съдебен ред на 

тези вземания, включително да прехвърля (цедира) на трети страни тези вземания при условията и реда на приложимото 

законодателство. 

7. Ако Клиентът е в неизпълнение на задължението за плащане на таксата за абонамент по Договор за предоставяне на 

Спортни услуги за 12 месеца за повече от 14 дни, Некст Левъл  има право да прекрати Договора с незабавно действие. В 

такъв случай Клиентът е длъжен да плати на Некст Левъл  (i)  такса за абонамент за текущия месец, в който настъпва 

прекратяването плюс неустойките, описани в  Раздел II, т. 4 по‐горе. 

8. Фактът,  че  Клиентът  не  използва  Услугите  на  съответния  Обект  не  го  освобождава  от  задължението  да  заплаща 

съответната такса за абонамент. С изключенията, посочени случаи в настоящите Общи условия, „Некст Левъл Фитнес“ 

ЕООД не компенсира или не връща таксите за Абонамент, дължими за срока на действие на Договора в този случай.  
9. „Некст Левъл Фитнес“  ЕООД си  запазва правото да променя  своята ценова листа. Изменението на цените не оказва 

влияние върху вече закупени Абонаменти, като старите цени ще продължат да се прилагат до датата на изтичане на 

съответния Абонамент.  Променената цена се прилага само за Договори, подписани след промяната на ценовата листа 

(също и в случай на продължаване на Договора,   както и в случай на Абонамент за 12 месеца FLEX, за Клиенти, чийто 

абонамент продължава повече от 12 месеца. При промяна на дължими данъци или такси, наложена от закон или друг 

нормативен  акт,  „Некст  Левъл  Фитнес“  ЕООД  има  право,  да  приложи  нормативно  определената  данъчна  ставка 

автоматично по отношение на крайните цени, посочени в действащия ценоразпис и в действащите Договори за услуги, 

сключени с Клиентите.  
10. „Некст  Левъл  Фитнес“  ЕООД  също  така  си  запазва  правото  да  индексира  цените  на  услугите,  в  началото  на  всяка 

календарна  година,  като  се  използва  средногодишният  индекс  на  потребителските  цени,  обявен  от  Националния 

Статистически Институт за предходната календарна година. Това увеличение е приложимо за всички такси за абонамент 

от деня, в който увеличението е публикувано от „Некст Левъл Фитнес“ ЕООД на официалния сайт или по друг подходящ 

начин в обектите на Дружеството.   

11. Таксите за абонамент могат да се плащат в брой в Обект на Дружеството или по банков път по банковата сметка на „Некст 

Левъл Фитнес“ ЕООД, посочена в Договора за предоставяне на спортни услуги, както и на сайта на Дружеството, чрез 

дебитна карта, кредитна карта или по друг начин, изрично указан от „Некст Левъл Фитнес“ ЕООД.  
   
  

IV. ДРУГИ УСЛОВИЯ  

  

1. Настоящите  правила  са  публикувани  на  сайта  на  „Некст  Левъл  Фитнес“  ЕООД 

https://www.nextlevelclub.bg/dokumenti/ .  

2. За всички неуредени в настоящите Общи Условия въпроси се прилагат приложимите законови разпоредби.  

3. Всички съобщения между „Некст Левъл Фитнес“ ЕООД  и даден Клиент във връзка със сключен договор за Спортни 

услуги  или  Договор  от  разстояние  се  извършват  в  писмена  форма  на  посочените  адреси  за  кореспонденция. 

Писмената форма се счита за спазена при надлежно разменена комуникация чрез използване на електронна поща 

(email) отново на посочените в договорите и настоящите Общи Условия електронни пощи. Ако Дружеството или 

даден  Клиент  променят  посочените  адреси  за  кореспонденция  и  електронни  пощи,  без  да  уведомят  другата 

страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и други подобни. 

4. „Некст Левъл Фитнес“ ЕООД си запазва правото да актуализира и променя периодично настоящите Общи Условия, 

като се задължава да уведоми Клиентите, чрез предоставените от тях електронни пощи и съгласно приложимото 

законодателство. 

5. Недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи Условия не води до недействителност на Общите 

Условия в тяхната цялост.  

  

В сила от 01.09.2020г. , последна актуализация 20.05.2022 г. 
 
 
 

Подпис: ___________ 


