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Споразумение с потребителите, условия за ползване и освобождаване от отговорност 

 

 1. Споразумение с потребителите и условия за ползване 

 Настоящият документ представлява споразумение (по-долу наричано „Споразумението”) между „Артифит” 
ЕООД, оператор на студио „Здрави заедно”, на уебсайта www.zdravi-zaedno.com (по-долу наричан „Сайта”) и на услугите, 
свързани с тях (по-долу наричани „Услугите”) и Вас (по-долу наричан(а) „Вие” или „Потребителя”), ползвателя на Сайта 
или на Услугите. Този документ включва условията за ползване на тренировките в студио „Здрави заедно” и на 
горепосочения Сайт, както и на свързаните с тях услуги и продукти. 

 В текста на това Споразумение, думите „ние”, „ни”, „нас“ и „наши” следва да се отнасят към фирмата „Артифит” 
ЕООД, към Сайта или към която и да било от Услугите, в зависимост от контекста и смисловата употреба на думите. 

 Използвайки Сайта или Услугите, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от условията на това Споразумение. В 
допълнение, използването на Сайта се извършва в съгласие с Политиката на конфиденциалност, Условията за ползване и 
Освобождаването от отговорност, публикувани на Сайта. Ние имаме право да променяме гореизброените документи и ще 
Ви информираме, в случай че го направим. 

 В случай, че не сте съгласни с някой от гореизброените документи, молим да прекратите ползването на Сайта и 
на Услугите незабавно. 

 Потребителите на Услугите трябва да бъдат лица на възраст над 18 години. Потребители на възраст между 16 и 18 
години се допускат само в случай, че техните родители или настойници писмено декларират, че са запознати и съгласни с 
настоящия документ. Заплащането на нашите услуги или продукти е възможно само от лица на възраст над 18 години. 

 2. Информацията не е утвърдена; консултирайте се с Вашия лекар  

 Всяка информация, подадена от нас, следва да бъде ползвана единствено за информативни и образователни 
цели. Всяка информация, посочена на Сайта или чрез Услугите, не е официално утвърдена от национална или 
международна институция. Нито една част от съдържанието на Сайта или Услугите няма за цел да диагностицира, лекува 
или облекчава каквото и да било медицинско или здравно състояние. Продуктите и съдържанието, предлагани от Сайта 
или чрез Услугите, не могат да служат като заместител на съвет от страна на Вашия лекар или на друг здравен 
специалист. Вие трябва да се консултирате с Вашия лекар или друг здравен специалист винаги преди да предприемете 
каквото и да било действие, свързано със здравен проблем или преди да ползвате някои от нашите продукти или услуги. 
Трябва да се свържете своевременно с Вашия лекар или медицински специалист, в случай че имате или подозирате че 
имате някакъв здравен проблем. 

 В никакъв случай не пренебрегвайте, не избягвайте и не  отлагайте съвет от страна на Вашия лекар или друго 
квалифицирано медицинско лице заради информация, която сте получили чрез нашия Сайт или във връзка с Услугите. 
За да ползвате нашите продукти или Услугите, Вие трябва да бъдете в добро здраве и адекватна физическа форма, като 
неспазването на това условие може да доведе до вредни за здравето последствия. Препоръчително е да потърсите 
лекарски съвет във връзка с настоящото си здравно състояние и физическа форма. Ако в който и да било момент 
забележите неочаквани промени в своето здраве (физическо, психическо или емоционално), Вие трябва да ни 
информирате и да потърсите лекарска помощ незабавно. 

 3. Хранителна информация 

 Хранителната информация, предоставяна от Сайта или във връзка с Услугите, се основава на проучване на 
съвременна експертна и научна литература. Преди да разчитате на и прилагате на практика каквато и да било такава 
информация, Вие трябва преди всичко внимателно да прецените нейната точност, пълнота и съответствие с Вашето 
собствено здравословно състояние, както и да имате предвид възможността да се консултирате със специалист в 
контекста на Вашето състояние. Не даваме гаранции, че тази информация е безгрешна или че е подходяща за целите Ви. 

 4. Физическа форма и информация относно здравословното състояние 

 Лица със съществуващи здравни състояния, в недобро здраве или с каквито и да било съмнения относно 
започването на нов тренировъчен режим следва да се консултират със съответния здравен специалист преди началото на 
каквито и да било действия, свързани с еднократни или редовни тренировки. Вие сте отговорни да проучите 
самостоятелно и да потърсите независим и компетентен съвет, преди да следвате каквато и да било информация или 
материали, налични чрез Сайта или Услугите. Информацията, която Ви предоставяме, може да не е подходяща за Вашия 
конкретен случай и не е заместител на специализиран съвет от квалифицирано медицинско лице. 

 С настоящото удостоверявате, че ползвате информацията и Услугите доброволно и, в зависимост от конкретните 
обстоятелства, е възможно да са налице рискове за Вашето здраве, както и че тези рискове и евентуалните негативни 
последици от тях са следствие от Вашите собствени действия или бездействия, а не на операторите на Сайта и Услугите. 
Вие удостоверявате, че поемате всички рискове, свързани с ползването на Сайта или на Услугите. В допълнение, Вие 
удостоверявате истинността на всякаква информация, подадена от Вас към нас във връзка с оценката на Вашето 
физическо и медицинско състояние, на Вашите цели или по друг начин свързана с ползването на Сайта или на Услугите. 

5. Съгласие за предоставяне на лични данни и за фотозаснемане 

 Извършването на Услугите, ползването на Сайта и продажбата на стоки могат да бъдат свързани с 
предоставянето от страна на Потребителя на негови лични данни по смисъла на закона, например данни за контакт или 
информация относно физическото и здравословно състояние. С подписването на настоящия документ Потребителят дава 
своето изрично съгласие с предоставянето на такива данни на „Артифит“ ЕООД. „Артифит“ ЕООД може да откаже 
извършването на Услугите или ползването на Сайта при отказ от страна на Потребителя да предостави такива данни. Ако 
с цел извършването на Услугите или позлването на Сайта се налага извършването на фото- или видеозаснемане, с 
подписването на този документ Потребителят дава своето изрично съгласие за извършването на такова заснемане. 
„Артифит“ ЕООД полага нужната дължима грижа да запази конфиденциалността на всички лични данни, фотоснимки и 
видеоматериали, получени във връзка с извършването на Услугите, ползването на Сайта или продажбата на стоки. 

 6. Мнения от други участници 

 Важно е да имате предвид, че мненията и препоръките за Услугите от страна на други участници, публикувани на 
Сайта или във връзка с Услугите, могат да не отразяват резултатите, получени от Вас. Резултатите могат да се различават 
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между отделните участници и опитът Ви във връзка с ползването на Услугите може да не бъде подобен с този, изразен 
чрез мнения на други участници. 

 7. Плащане 

 Заплащането на Услугите се извършва предварително. Цените за Услугите са в български лева и са обявените на 
Сайта и в ценоразписа на студио „Здрави заедно“ цени към момента на плащане. За повече подробности относно цените и 
извършването на плащане, моля пишете на електронната поща или се обадете на телефона, посочени на страницата за 
контакт на Сайта. 

 8. Възстановяване на заплатени суми 

 Имате възможност да получите изцяло заплатени от Вас суми за предстоящи услуги преди датата на тяхното 
начало (за абонаментни услуги) или извършване (за еднократни услуги). Може да изискате възстановяване на суми на 
място в студио „Здрави заедно“ или като пишете на електронната поща или се обадите на телефона, посочени на 
страницата за контакт на Сайта. 

 Не практикуваме възстановяване на суми след началото (за абонаментни) и след извършването (за едноркатни) 
на услугите, за които е извършено плащането. Ако не сте в състояние или не желаете да получите Услугите след този 
момент, ние няма да отложим началото на Услугите за Вас и няма да прехвърлим участието Ви към следващи такива или 
към друг потребител на Сайта и Услугите. С подписването на настоящото Споразумение Вие изрично се съгласявате с така 
изложените условия за възстановяване на суми. 

 9. Наличност на Услугите 

 В зависимост от търсенето, нашите Услуги и Сайта могат да не бъдат налични за повече Потребители и по всяко 
време. По-специално, някои услуги могат да бъдат предвидени за ограничен брой Потребители. 

 В допълнение, предвид техническия характер на Услугите и функционирането на Сайта, е възможно да не сме в 
състояние да предоставим Услугите в предвидения електронен вариант. Ние не гарантираме непрекъснатото 
функциониране на Сайта или на други приложения, свързани с него или с Услугите, нито функционалността им в 
определен момент. Достъпът до Услугите и до Сайта (или до определени негови страници) може да бъде ограничен само 
до Потребители, които са допуснати до такъв достъп. 

Запазваме си правото да ограничим достъпа до Сайта на всички потребители без изключение. Запазваме си 
правото да предоставяме Услугите и информацията, свързана с тях, в различен от електронния вариант, без да дължим за 
това каквито и да било възстановявания на суми или неустойки. 

 10. Промяна на Услугите 

 Запазваме си правото по всяко време да променяме, допълваме или премахваме части от Сайта или от Услугите. 
Можем да извършваме такива промени по всякакви причини, включително с цел сигурност, защита на авторски права 
или други правни причини, по свое собствено усмотрение и без да дължим обяснение за така направените промени, 
както и без да изискваме предврителното одобрение на Потребителите. 

 11. Правата, които Ви предоставяме 

 Услугите ни са налични, за да ги ползвате чрез нашия Сайт, в наши обекти и чрез наши служители. Когато 
ползвате услугите, Вие получавате от нас лично, неизключително, отменимо и ограничено право да ползвате нашите 
Услуги и да достъпвате Сайта. Това означава, че нямате право да препродавате Услугите под каквато и да било форма и на 
когото и да било, нито да предоставяте гореспоменатото право на трети лица. Също така нямате право да променяте,  
пренареждате, изменяте или копирате Услугите или части от тях. 

 Това право може да бъде прекратено от наша страна едностранно и без предупреждение, в случай че нарушите 
условията на това Споразумение, както и в случай че с Ваши действия нарушавате правата ни или нарушавате 
приложимото в отношенията ни законодателство. В случай, че желаете да прекратите това право от Ваша страна, Вие 
може да го направите във всеки един момент чрез спиране на ползването на Сайта или на Услугите и без да се налага да 
ни информирате за това. 

 12. Освобождаване от отговорност 

 Молим да отчетете факта, че представлява Ваша отговорност да се консултирате със своя лекар преди, докато и 
след като потърсите каквато и да било консултация, свързана с тренировки или хранене. Като такава, всяка информация, 
подадена от „Артифит” ЕООД, както и от други свързани с нас физически или юридически лица, не трябва да бъде 
следвана без предварителното одобрение на Вашия лекар. 

 Ако изберете да използвате тази информация без предварителното одобрение на Вашия лекар, Вие се 
съгласявате да поемете пълна отговорност за своите решения и се съгласявате да не търсите каквато и да било 
отговорност от „Артифит” ЕООД, както и от други свързани с нас физически или юридически лица, във връзка с получени 
от Вас травми или във връзка с вреди, причинени трети лица или на вашата собственост, произтичащи от или свързани с 
ползването от Ваша страна на гореспоменатата информация. 

 

 Настоящият Ви подпис удостоверява, че сте прочели и сте съгласни с гореизложеното. 

  

 Име, фамилия: ............................................................................................................................ 

 Подпис: .................................... 

Град: ................................................. 

Дата: ................................................. 
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