
УСЛОВИЯ - ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА 
 
Доставчикът Некст Левъл Фитнес ЕООД, ЕИК 204479347, със седалище в гр. София 1612, ул. Юнак 11-13, 

ет.1, (наричан по-долу "Доставчик") 
 

Предоставяне на онлайн обучение при поискване и услуги за предаване на живо. 
 
Доставчикът предлага на своите клиенти онлайн услуга за упражнения на https://fitness.nextlevelclub.bg 

(онлайн платформа), която се състои от експлоатация на онлайн фитнес система, която позволява 

наблюдение и участие в уроци по фитнес упражнения, като позволява на клиента: 
 
• онлайн участие в уроци за упражнения на живо или от запис според нуждите и времевите възможности на 

клиента във връзка с предварително определен график на упражненията, където клиентът може да 

извърши това упражнение на всяко подходящо място с възможност за свързване с интернет. 
 
• създаване на клиентски акаунт - www.nextlevelclub.bg (Моят акаунт) 
 
• членство във https://fitness.nextlevelclub.bg 
 съхраняване на клиентски данни в системата за регистрация Некст Левъл Фитнес и портала www.nextlevelclub.bg и тяхната сигурност и защита. 

Обработка на лични данни 
 
Чрез влизане в системата за регистрация на доставчика и започване на регистрацията с цел създаване на клиентски 

акаунт, клиентът съобщава своите лични данни, като същевременно се съгласява с тяхната обработка от системата за 

регистрация на доставчика. Чрез създаването на клиентски акаунт клиентът се съгласява с обработката на личните му 

данни от доставчика, за да предоставя правилно онлайн услуги за упражнения в диапазона от име, фамилия, година на 

раждане и имейл. Идентифицирането на клиента се извършва в рамките на системата за регистрация, така че 

доставчикът да може да предоставя онлайн упражнения в необходимия обхват и качество. Личните данни ще бъдат 

обработвани от доставчика по смисъла на (чл.6 т.1 буква “в” от ОРЗД) и (чл.6 т.1 буква “б” от ОРЗД), , с цел 

предоставяне на онлайн упражнения. Доставчикът е длъжен да обработва или обработва по друг начин личните данни 

на клиента в съответствие с (чл.6 т.1 буква “в” от ОРЗД) и (чл.6 т.1 буква “б” от ОРЗД). За защита на личните данни, 

Доставчикът спазва всички мерки за контрол и сигурност на личните данни. 
 

Условия за плащане 
 
Цената на онлайн услугите за упражнения е посочена в системата за регистрация като цена на седмично, 

месечно или годишно членство (наричано по-нататък членство) съгласно текущата ценова листа, която може да 

бъде платена с кредитна карта чрез пренасочване към портала за онлайн плащане. Чрез кредитиране на 

плащането по сметката на доставчика се приема да предоставяме онлайн услуги за упражнения на 

регистрирания клиент. В случай на членство, плащането се извършва еднократно предварително за определен 

период от време според вида на членството, когато в рамките на членството клиентът има право да се запише за 

урок онлайн излъчване на живо без ограничения по време на валидността на членството .  
Подновете ОНЛАЙН членството 

 
Онлайн членството може да бъде подновено от клиента само чрез извършване на плащане в рамките на 

съществуващ потребителски акаунт. 
 
Сумата на плащането съответства на избрания вид членство според действащата в момента ценова листа. 
 

Използване на онлайн услуги за упражнения 
 
Регистриран клиент с валидно онлайн членство има неограничен достъп за преглед на обучения в библиотеката 

по заявка, потоци от упражнения на живо и друго съдържание в рамките на онлайн платформата и на мобилното 

приложение Next Level Fitness App, за периода, за който членството му е валидно (ОНЛАЙН 7 и ОНЛАЙН 30). 

Ползването на услугите е възможно след заплащане на членската цена. Цената може да бъде платена само чрез 

системата на Доставчика чрез платежна карта и защитен шлюз за плащане. Онлайн членството не дава право на 

клиента да използва услугите на фитнес клубовете Некст Левъл Фитнес и може да се използва само за достъп до 

онлайн обучение и потоци на живо в рамките на онлайн платформата - https://fitness.nextlevelclub.bg и мобилното 

приложение Next Level Fitness App. 
 

Клиентски акаунт 

https://fitness.nextlevelclub.bg/


 
След започване на регистрацията и попълване на личните данни, изисквани от доставчика, ще бъде създаден 

клиентски акаунт при доставчика за клиента и клиентът ще стане регистриран клиент. Онлайн услугите за 

упражнения на доставчика могат да се използват само от регистрирани клиенти. Само един регистриран клиент 

може да притежава и използва един клиентски акаунт. Клиентът няма право да копира, променя, споделя или 

по друг начин пречи на съдържанието на онлайн платформата Некст Левъл Фитнес като част от членството 

и потребителския си акаунт, без писменото разрешение на Доставчика. В случай на злоупотреба с 

клиентския акаунт от други лица, различни от собственика на клиентския акаунт, доставчикът може да 

блокира този клиентски акаунт и времето за членство, кредитирано в този акаунт, ще бъде отменено. 

 

Използваната от Доставчика интернет страница www.nextlevelclub.bg дава възможност за създаването на   

профил в клиентската зона, която позволява използването на функционалности, като възможност за онлайн 

сключване на Договор за предоставяне на спортни услуги, онлайн резервация за посещение на групово 

занимание, идентифициране на клиента и достъп до фитнес залите на Доставчика чрез персонален QR 

код, информация за сключения Договор за предоставяне на спортни услуги и възможности за изпълнението 

на сключения такъв Договор. 

 

Профил в клиентската зона на адрес www.nextlevelclub.bg може да бъде създаден по електронен път чрез 

сключването онлайн на Договор за предоставяне на спортни услуги – на интернет страницата 

www.nextlevelclub.bg/ https://fitness.nextlevelclub.bg или чрез мобилното приложение Next Level Fitness App. 

Клиентите на фитнес клубове „Next Level”, които са сключили Договор за предоставяне на спортни услуги 

на място на рецепциите на фитнес клубове „Next Level”, получават автоматично на посочения от тях имейл 

адрес данни за вход в техния акаунт (профил) в онлайн зоната за клиенти на фитнес клубове „Next Level“, 

посредством който профил и достъпът му чрез мобилното приложение Next Level Fitness App се изпълнява 

сключеният договор за предоставяне на спортни услуги. 

 

Достъпът до клиентските акаунти, създадени на адреси www.nextlevelclub.bg и https://fitness.nextlevelclub.bg, 

е възможен и от мобилното приложение на Доставчика - Next Level Fitness App. Чрез мобилното 

приложение Next Level Fitness App могат да се сключват Договори за предоставяне на спортни услуги и се 

използват всички функционалности, достъпни за потребител с клиентски акаунт, регистран на 

www.nextlevelclub.bg и https://fitness.nextlevelclub.bg. В мобилното приложение Next Level Fitness App се 

генерира уникален QR код във всеки един отделен акаунт на клиент на Дружеството, посредством който 

персонален QR код клиентите се идентифицират и получават достъп до фитнес залите на Дружеството. 
 

Валидност и ограничения на ОНЛАЙН членството 
 
Членството за достъп до онлайн платформата Некст Левъл Фитнес не ви дава право да използвате 

Услугите като част от физическо посещение на клубове на Некст Левъл. Онлайн членството за онлайн 

обучение е предназначено единствено и изключително за достъп до онлайн ресурси, обучение, библиотека 

при поискване, предавания на живо и друго съдържание в портала https://fitness.nextlevelclub.bg. 
 

Членство 
 
Членство означава регистриран акаунт и заплащане за онлайн членство съгласно ценовата листа на Доставчика. 

Регистрираният клиент има право да установи членство в онлайн платформата https://fitness.nextlevelclub.bg, като плати 

предварително определена сума пари съгласно валидния ценоразпис по сметката на доставчика. Като част от 

членството, клиентът има право да се регистрира неограничено за онлайн упражнения на живо и в същото време има 

неограничен достъп до архива от уроци, където броят и видът на онлайн уроците за упражнения в архива се определя 

от доставчика. Членството не може да бъде подновено поради пречки от страна на клиента, дори поради болест. 
 

Специална оферта 
 
Доставчикът си запазва правото да прави ограничени във времето оферти за членство във времето извън 

обхвата на валидния ценоразпис. Описанието на специалната оферта ще посочи продължителността на тази 

оферта, както и вида на членството и неговата продължителност. Като част от специалната оферта, доставчикът 

може да предостави безплатен достъп до съдържанието на услугата на своите членове, които използват един от 

http://www.nextlevelclub.bg/
https://fitness.nextlevelclub.bg/
https://fitness.nextlevelclub.bg/


често срещаните видове членство - EASY, Абонамент PRO, Абонамент BASICили други избрани членства. 

Доставчикът си запазва правото да предостави за постоянно безплатното онлайн членство на едно от 

стандартните си членства. 
 

Дефекти по време на излъчването на онлайн упражнението на живо 
 
Доставчикът се задължава да удължи валидното членство в случай на техническа неизправност от страна на 

Доставчик с подходящия брой дни, когато услугата не е била достъпна. Доставчикът не носи никаква 
отговорност за технически проблеми от страна на клиента, които пречат на клиента да гледа онлайн урока 
за упражнения на живо или да гледа упражненията в библиотеката по заявка на доставчика.  

Отмяна на членството 
 
Членството в онлайн платформата се прекратява автоматично след изтичане на периода, за който е 

избрано членството и не може да бъде прекратено преждевременно. 
 

Специални разпоредби 
 
Доставчикът си запазва правото да използва предварително записан онлайн запис на упражнения за онлайн урок 

за упражнения. Доставчикът не носи никаква отговорност за здравословното състояние на регистрирания клиент 

и по никакъв начин не носи отговорност за наранявания, които регистрираният клиент сам ще причини по време 

на упражненията в съответствие с учебните уроци на сървъра https://fitness.nextlevelclub.bg. Доставчикът си 

запазва правото да промени едностранно бизнес условията на системата за регистрация и онлайн платформата. 

Клиентът се подчинява на общите бизнес условия, валидни към момента на регистрация в онлайн системата. 
 
Заключителни разпоредби : 
 
Цялото съдържание на уебсайтовете www.nextlevelclub.bg, https://fitness.nextlevelclub.bg и на мобилното приложение 

Next Level Fitness App е защитено с авторски права в съответствие с действащите законови разпоредби. 

Потребителят не може да копира, съхранява, разпространява, предоставя на трети страни или използва търговски 

която и да е част от съдържанието без предварителното изрично писмено съгласие на Доставчика. За повече 

информация относно възможните търговски употреби се свържете с Доставчика на info@nextlevelclub.bg. По въпроси, 

които не са изрично регламентирани от тези ОУ, взаимните права и задължения на договарящите се страни се уреждат 

от законодателството на република България. 
 
Валидност: от 12.04.2021 г. 
Последна редакция: 21.11.2022 г. 
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