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Umowa przeniesienia praw i obowiązków 

z umowy na Karnet __________________________ z dnia _____________ (dalej „Umowa na 
Karnet”) 

zawarta dnia ___.___.2021 r. w Warszawie (dalej „Umowa”) pomiędzy: 

1. Fit Fabric Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy Al. 1 Maja 119/121, 90-766 Łódź, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-

Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000649393, posiadającą numer NIP: 7282787835 oraz numer REGON: 101321861, 

kapitał zakładowy: 6.000,00 zł, prowadzącą działalność w ramach sieci fitness klubów pod marką „Fit 

Fabric”, reprezentowaną przez pełnomocnika ______________________________ 

zwaną dalej „Fit Fabric”, 

a 

2. _________________________________________[imię i nazwisko] zamieszkałym/ą pod adresem: 

___________________________________________________, legitymującym/ą się dowodem 

osobistym nr __________________ zwanym/ą dalej „Przekazujący”, 

i 

3. _________________________________________[imię i nazwisko] zamieszkałym/ą pod adresem: 

___________________________________________________, legitymującym/ą się dowodem 

osobistym nr __________________, zwanym/ą dalej „Przejmujący”, 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każdy oddzielnie „Stroną”. 

 

Zważywszy, że 

1. W dniu ____________ r. Przekazujący zawarł z Fit Fabric Umowę na karnet ____________________, 

na mocy której Przekazujący jest upoważniony do korzystania z usług Fit Fabric świadczonych w 

klubach fitness sieci fitness Fit Fabric; 

2. Przekazujący pragnie przenieść na Przejmującego prawa i obowiązki wynikające z Umowy na Karnet,  

a Przejmujący zgadza się wstąpić w te prawa i obowiązki Przekazującego; 

3. Treść Umowy na Karnet jest znana Przejmującemu; 

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści: 

§1 

1. Z dniem ________ 2021 r. Przekazujący przenosi na Przejmującego wszelkie prawa i obowiązki 

Przekazującego wynikające z Umowy na Karnet, a Przejmujący przejmuje z tym dniem wszelkie prawa 

i obowiązki Przekazującego wynikające z Umowy na Karnet. 

2. Fit Fabric wyraża zgodę na przeniesienie przez Przekazującego wszelkich praw i obowiązków 

wynikających z Umowy na Karnet na Przejmującego, a tym samym na wstąpienie przez 

Przejmującego w prawa i obowiązki Przekazującego z dniem ________ 2021 r. 

3. Wszelkie postanowienia Umowy na Karnet odnoszące się do Przekazującego od dnia ________ 

2021 r. będą odnosić się do Przejmującego. 
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4. Strony potwierdzają, że cała należność za Karnet została uiszczona przez Przekazującego w dniu 

zawarcia Umowy na Karnet i Przejmujący nie jest zobowiązany do uiszczania dodatkowych opłat za 

Karnet. 

5. Przekazujący zobowiązuje się do uiszczenia do dnia ________ 2021 r. wszelkich wymagalnych 

należności wynikających z Umowy na Karnet. 

6. Przekazujący jest zobowiązany do uiszczania zgodnie z Umową na Karnet należności za kolejne okresy 

rozliczeniowe za okres od dnia ________ 2021 r. do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy na 

Karnet. 

§2 

1. Przejmujący zobowiązuje się zawrzeć w dniu zawarcia niniejszej Umowy umowę na prowadzenie 

Konta Klienta w Portalu Klienta, zgodnie z obowiązującym w sieci fitness Fit Fabric Regulaminem 

świadczenia usług drogą elektroniczną.  

2. Przejmujący oświadcza, że zapoznał się z poniżej wskazanymi dokumentami oraz akceptuje ich treść: 

a) Ogólne Warunki Umowy sieci fitness Fit Fabric,  

b) Regulamin Sieci Fitness Fit Fabric, 

c) regulamin promocji ___________________________. 

§3 

1. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie określenia pisane dużą literą, które nie zostały zdefiniowane inaczej w niniejszej Umowie, 

mają znaczenie nadane im w dokumentach, o których mowa w §2 ust. 2 powyżej. 

3. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego. 

4. W przypadku sporów wynikających z Umowy właściwym sądem będzie sąd powszechny właściwy ze 

względu na siedzibę FIT FABRIC.  

5. Niniejsza Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

 

 

 

                        Fit Fabric:                               Przekazujący:                                Przejmujący: 

 

           _________________________          _________________________           _________________________                           

 

 

 

  


