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1. Bilete pentru teatru, concert sau evenimente sportive   
Concerte, activități în aer liber, teatru, evenimente sportive & altele anulate – se aplică:  

Atenție: Există noi reguli legale pentru evenimente artistice, culturale și sportive! Legea se aplică 
evenimentelor private anulate după 13 martie 2020, dar nu și evenimentelor guvernamentale federale, 
la nivel de Land sau cele comunitare/locale. 

Legea prevede că un cupon/voucher poate fi emis în locul rambursării prețului biletului. 

1.1. Ce evenimente sunt afectate? 

• Evenimente de artă sau culturale, de ex. concerte, spectacole de operă; spectacole teatrale, 
proiecții de filme, reprezentări; 

• Închiderea instituțiilor de artă sau culturale, cum ar fi muzeele sau monumentele culturale; 

• Evenimente sportive, cum ar fi turnee profesioniste de tenis, meciuri de forbal la ligă, dar și, 
de exemplu, evenimente de alergare cu plată pentru sportivii amatori 

1.2. În ce mărime trebuie să accept cuponul/voucher-ul sau ce sumă pot să cer? 

Legea prevede o eșalonare în funcție de prețul biletului: 

• Până la 70 de euro trebuie să acceptați cuponul. 

• Până la 250 euro, pentru 70 euro veți primi un cupon, iar pentru restul sumei în numerar (până 
la maximum 180 euro), 

• Pentru sumele de peste 250 de euro, compania poate emite din nou un cupon. 

Câteva exemple pentru ilustrare: 

• Prețul biletului este 70 de euro: primiți doar un cupon în valoare de 70 de euro. 

• Prețul biletului este 90 de euro: primiți un cupon de 70 de euro. Puteți obține achitarea sumei 
de 20 de euro. 

• Prețul biletului este 250 de euro: primiți un cupon de 70 de euro. Puteți obține achitarea sumei 
rămase de 180 de euro. 

• Prețul biletului este 300 de euro (și mai mare): primiți un cupon în valoare de 70 de euro. 
Puteți obține achitarea sumei de 180 de euro. Compania poate compensa valoarea rămasă 
de 50 de euro (300 - 70 - 180 = 50) din nou folosind cuponul. 

Răscumpărarea și transferabilitatea: Puteți înmâna cuponul oricărui consumator. Puteți (dar nu sunteți 
obligat) să folosiți cuponul pentru un alt eveniment al organizatorului sau vizitarea instituției  culturale 
sau de artă după redeschidere. 

Notă: Organizatorul nu poate exclude evenimentele pentru răscumpărare (adică, folosire a cuponului). 

Dacă cuponul nu este răscumpărat/folosit până la 31 decembrie 2022, aveți dreptul la o plată 
imediată. Vă rugăm să rețineți că trebuie să solicitați acest drept partenerului de contract. Vă 
recomandăm să notificați în scris partenerul contractual (prin poștă recomandată) care să indice 
numărul contului și o copie a cuponului. 
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Nu puteți fi taxat pentru emiterea, expedierea sau răscumpărarea cuponului. 

1.3. Am cumpărat mai multe bilete simultan. Atunci ce se aplică? 

Reglementările se aplică și dacă ați cumpărat mai multe bilete sau bilete într-o singură achiziție. De 
exemplu, partenerul contractual poate emite un cupon/voucher pentru fiecare bilet de până la 70 de 
euro. Același lucru este valabil și pentru evenimentele care durează câteva zile (de exemplu, 
festivaluri de muzică). De exemplu, dacă biletele au fost achiziționate pentru mai multe zile, 
organizatorul poate emite a câte un cupon separat pentru fiecare contract de eveniment. 

În cazul anulării parțiale a serviciilor, precum și a instituțiilor de artă și culturale închise pentru o 
perioadă, valoarea cuponului poate fi limitată la suma care trebuie rambursată parțial. 

1.4. Ce se întâmplă dacă am cumpărat biletele printr-un intermediar?  

Aceste reglementări se aplică și în cazul în care biletele au fost achiziționate printr-un intermediar. 
Organizatorul emite un cupon și trebuie să îl predea intermediarului. Intermediarul trebuie să vă 
înmâneze cuponul imediat. 

1.5. Ce se aplică abonamentelor recurente? 

În locul cuponului, puteți solicita un credit pentru abonamentul următor. 

Atenție! Organizatorii pot oferi mai întâi un cupon pentru întreaga sumă - dar puteți refuza acest lucru. 
Dacă nu acceptați un cupon pentru întreaga sumă, organizatorul vă poate elibera doar un cupon în 
valoare de până la 70 de euro, iar restul sumei vă poate fi plătit (până la maximum 180 de euro). 

Vă recomandăm să comunicați companiei deja în scrisoarea de solicitare a rambursării biletului că nu 
veți accepta un cupon pentru întreaga sumă (o mostră a scrisorii poate fi găsită mai jos). 

Legea nu se aplică dacă organizatorul este o autoritate regională (federală, de Land, 
comunitară/locală) sau o entitate juridică care este deținută în majoritate de autoritatea federală, de 
Land sau comunitară/locală sau pentru care se asumă răspunderea. 

Sfat: Contactați organizatorul în scris prin poștă recomandată (păstrați o copie a scrisorii și a 
chitanței!) și cereți restituirea prețului biletului. Important! Pentru prețuri de bilet de până la 250 de 
euro inclusiv: Vă rugăm să comunicați deodată companiei că nu sunteți de acord cu cupoanele cu o 
valoare mai mare de 70 de euro și să solicitați plata diferenței față de prețul biletului. 

Dacă prețul biletului dvs. este mai mare de 250 de euro, refuzați întreaga rambursare prin cupoane și 
solicitați plata sumei maxime legal de 180 de euro. 

Descărcați: mostra scrisorii pentru rambursarea biletelor din cauza anulării evenimentelor 

Notă: Vă rugăm să rețineți că reglementările se aplică și dacă achiziționați acum un bilet sau un bilet 
de admitere. Dacă evenimentul a fost anulat în 2020 - în mare parte - veți primi doar un 
cupon/voucher! 

 

  

https://www.arbeiterkammer.at/service/musterbriefe/Konsumentenschutz/Kauf/Ticketrueckerstattung_wegen_Veranstaltungsabsage.html
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2. Călătorii 
Excursiile în oraș și în unele cazuri concediile de vară au fost deja rezervate - ce trebuie să aveți în 
vedere la anularea călătoriei sau la contramandări: 

Călătoriile și Corona - linie telefonică gratuită de la Minister, împreună cu VKI: 0800 201 211 Luni – 
Vineri, de la ora 9:00 până la 15:00.  

2.1. Ce drepturi am dacă organizatorul anulează călătoria? 

Dacă organizatorul anulează călătoria, aveți dreptul să vă primiți banii înapoi.  

2.2. Pot eu oare anula pachetul de servicii turistice fixe (forfetare) deja rezervat? 

O anulare gratuită este posibilă numai dacă începutul vacanței și situația periculoasă sunt ambele 
prezente în timp. Dacă, de exemplu, destinația de călătorie nu se află în regiunea de criză direct afectată 
de virus sau vacanța ar trebui să aibă loc în câteva săptămâni, puteți doar aștepta și urmări evoluția 
ulterioară. 

O avertizare clară de călătorie din partea Ministerului de Externe ar servi în orice caz ca motiv de 
retragere; pentru a vă retrage, nu este nevoie să aveți neapărat una! 

Atenție: Ministerul Afacerilor Externe recomandă în prezent de urgență să vă abțineți de la toate 
călătoriile, care nu-s necesare. Pentru toate țările din întreaga lume au fost stabilite „riscuri ridicate de 
securitate” (nivelul de securitate de la 4 până la 6). Acest pas extraordinar ar trebui să fie un motiv 
suficient pentru o anulare gratuită a pachetului de servicii turistice fixe. 

Sfat: Contactați imediat operatorul turistic! Urmăriți îndeaproape evoluțiile ulterioare. Informați-vă cu 
privire la starea actuală a avertismentelor de securitate direct de pe site-ul Ministerului de Externe!  

În general, următoarele se aplică călătorilor cu foi turistice fixe:  

Dacă ați rezervat o foaie turistică fixă (de exemplu, o combinație de mai multe servicii de călătorie, mai 
ales transport și cazare), aveți dreptul să vă retrageți în mod gratuit din contractul de turism la pachet 
înainte de începerea călătoriei, dacă apar circumstanțe excepționale în locația de vacanță sau în 
imediata sa apropiere afectând semnificativ desfășurarea călătoriei fixate sau sosirea. Circumstanțele 
excepționale includ acte de război la punctul de destinație a călătoriei, dezastre naturale sau izbucnirea 
unei boli grave la punctul de destinație al călătoriei. Cu toate acestea, atunci când există circumstanțe 
excepționale, evaluarea trebuie făcută pe baza circumstanțelor specifice ale fiecărui caz în parte. 

Mostră de scrisoare: Mostra scrisorii pentru retragere în conformitate cu Legea pachetului de servicii 
turistice fixe o puteți găsi aici hier.  

2.3. Atunci când trebuie să anulez voiajul? 

Din păcate, nu putem răspunde răspicat la această întrebare. Depinde întotdeauna de cazul individual 
concret.  

Este clar că este posibilă anularea gratuită, dacă există un avertisment de călătorie pentru locația dvs. 
de vacanță în ziua plecării dumneavoastră. În plus, puteți anula gratuit cu puțin timp (aproximativ, cu o 
săptămână) înainte de începerea călătoriei, dacă situația periculoasă din locația de vacanță sau din 
imediata apropiere poartă caracter excepțional. 

https://www.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/coronavirus/Musterbrief_zum_Ruecktritt_gem_PRG.doc
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Dacă nu doriți să așteptați cu puțin timp înainte de începerea călătoriei, o puteți anula acum pe 
cheltuiala dvs. Practic, cu cât călătoria este anulată mai devreme, cu atât costurile de anulare sunt 
mai ieftine. 

Până la urmă, fiecare călător trebuie să decidă dacă anulează călătoria la o etapă timpurie (ieftin) sau 
să aștepte și să vadă cum va evolua situația. 

Dacă doriți să așteptați, evoluțiile ulterioare v-ar putea oferi posibilitatea de anulare gratuită. Cu toate 
acestea, nu se poate exclude faptul că o anulare gratuită nu va fi posibilă la o dată ulterioară din cauza 
destinderii situației. 

2.4. Operatorul turistic vrea să-mi ofere un cupon/voucher sau o nouă rezervare în loc de 
rambursare. Trebuie oare să fiu mulțumit cu asta?  

Nu. Legea privind Voiaj cu Pachete de Servicii Turistice Fixe (Pauschalreisegesetz) nu prevede o 
nouă rezervare pentru o călătorie alternativă, dacă există vreun pericol în locația de vacanță. La fel și 
emiterea unui cupon în locul unei rambursări este permisă numai dacă sunteți de acord cu această 
soluție. Prin urmare, atât călătorul, cât și operatorul turistic pot solicita imediat rezilierea contractului 
inclusiv rambursarea prețului călătoriei.  
Așadar, dacă respingeți un cupon sau o nouă rezervare, compania trebuie să vă ramburseze pentru 
prețul călătoriei. Puteți găsi o mostră de scrisoare aici.  

2.5. Deci, pot eu oare anula gratuit călătoria individuală deja rezervată? 

Călătoriile individuale (adică, a fost rezervată doar cazarea la hotel sau un zbor individual) au dreptul în 
condiții limitate la anulare gratuită, de exemplu, dacă hotelul se află într-o zonă restricționată și, prin 
urmare, nu este accesibil. Posibilitatea de anulare urmează a fi verificată întotdeauna în cazuri 
individuale și, de obicei, evaluată în funcție de situația juridică și sistemul judiciar al țării în care se află 
hotelul sau compania aeriană. 

Cu toate acestea, dacă hotelul dvs. este accesibil, dar nu doriți să călătoriți din cauza situației actuale, 
atunci, veți fi nevoit să achitați taxa de anulare. Atunci puteți încerca doar să aranjați o soluție de 
bunăvoință cu contractantul. 

2.6. Pot să mă retrag din contract în mod gratuit, dacă am rezervat doar un zbor?  

De asemenea, este posibil să vă retrageți din contract în mod gratuit în cazul rezervărilor obișnuite de 
zbor, dacă „temeiul afacerii” a dispărut. Conform jurisprudenței, acest lucru s-a admis, de exemplu, dacă 
începutul sau continuarea călătoriei a devenit brusc inacceptabil de periculos(-oasă) pentru un călător 
mediu. Justificarea nerezonabilă pentru retragerea gratuită poate fi derivată doar dintr-o situație de risc 
specifică. Un avertisment clar de călătorie din partea Ministerului de Externe poate fi considerat drept 
motiv de retragere și anulare gratuită. În orice caz, luați legătura cu compania dvs. aeriană - unele oferă 
și opțiuni gratuite pentru o nouă rezervare. 

2.7. Compania aeriană îmi anulează zborul și vrea să-mi ofere un cupon/voucher sau o nouă 
rezervare în loc de rambursare. Trebuie oare să fiu mulțumit cu asta? 

În prezent, multe companii aeriene oferă clienților lor doar rezervări noi sau cupoane/vouchere de 
călătorie pentru zboruri anulate. Companiile aeriene trebuie să ramburseze prețul complet al biletului 
pentru zborurile anulate (articolul 8 din Regulamentul European privind Drepturile Pasagerilor). 

Dacă un zbor este anulat din cauza pandemiei virusului Corona, emiterea unui cupon/voucher sau 
rezervării noi în loc de restituire este permisă numai dacă sunteți de acord cu această soluție. 
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Așadar, dacă respingeți un cupon/voucher sau o nouă rezervare,  compania trebuie să vă ramburseze 
pentru prețul călătoriei. Puteți găsi o mostră de scrisoare aici. 

2.8. Cum rămâne cu rezervarea zborului meu atunci când, deja, există interdicția de intrare 
(așa după cum este cazul acum cu Israel și SUA)? 

Dat fiind evoluțiile actuale, în cazul rezervărilor de zboruri spre Israel și SUA, există șanse mari să vă 
puteți retrage gratuit din contract.  

Vă recomandăm să anulați în timp util contractul cu compania aeriană înainte de zbor. Argumentați că 
„temeiul afacerii” a dispărut și că întreprinderea zborului a devenit nerezonabilă. 

Atenție: aceasta se aplică numai atât timp cât există nemijlocit o interdicție de intrare. Zborurile ulterioare 
în viitor nu pot fi anulate gratuit fără o notificare suplimentară. Prin urmare, fiți în continuare la curent cu 
evoluțiile actuale.  

Cum ar trebui să contactez compania aeriană? Puteți utiliza mostra scrisorii Camerei de Muncă AK 
Musterbrief. Trimiteți-o în adresa companiei aeriene prin poștă recomandată și păstrați o copie a scrisorii 
și a chitanței de înregistrare ca dovadă! De asemenea, vă recomandăm să completați formularul de 
contact de pe pagina web principală a companiei aeriene respective sau să contactați agenția aeriană 
via email.  

2.9. Ce se întâmplă cu rezervarea mea de zbor atunci când a fost deja emis un avertisment de 
călătorie al Ministerului de Externe (așa după cum este cazul acum cu Italia, Franța)?  

Conform informației Ministerului Afacerilor Externe, nivelul 6 de securitate (avertizare de călătorie) se 
aplică mai multor state (în prezent, pentru Italia, Franța, Marea Britanie, Spania, Olanda și Rusia). 

Vă recomandăm să anulați în timp util contractul cu compania aeriană înainte de zbor. Argumentați că 
„temeiul afacerii” a decăzut și că întreprinderea zborului a devenit nerezonabilă. 

Atenție: Zborurile ulterioare în viitor nu pot fi anulate gratuit fără o notificare suplimentară. Prin urmare, 
fiți în continuare la curent cu evoluțiile actuale.  

Cum ar trebui să contactez compania aeriană? Puteți utiliza mostra scrisorii Camerei de Muncă AK 
Musterbrief. Trimiteți-o în adresa companiei aeriene prin poștă recomandată și păstrați o copie a scrisorii 
și a chitanței de înregistrare ca dovadă! De asemenea, vă recomandăm să completați formularul de 
contact de pe pagina web principală a companiei aeriene respective sau să contactați agenția aeriană 
via email.  

2.10. Am rezervat un pachet de servicii turistice fixe și acum operatorul turistic îmi cere să 
plătesc soldul. Trebuie să plătesc? 

În avans: Operatorul turistic poate solicita prima transă de maximum 20% din prețul călătoriei. În fond, 
operatorul turistic are dreptul la plata rămasă cel mai devreme cu 20 de zile înainte de începerea 
călătoriei și numai după predarea documentelor de călătorie.  

Din cauza crizei Corona, industria turistică poate suferi turbulențe severe. Mulți consumatori se tem că 
plățile pe care le-au făcut odată operatorului turistic nu vor mai fi returnate (la fel de repede), chiar 
dacă există dreptul de a se retrage gratuit din contract. 

Dacă operatorul dvs. turistic solicită acum suma rămasă pentru vacanța dvs., o opțiune ar fi să rețineți 
plata pentru moment - dacă nu este încă sigur că călătoria va avea loc (așa-numita obiecție de 
incertitudine conform § 1052 din Codul Civil General - ABGB). Anunțați-vă operatorul că, dacă situația 
se relaxează și călătoria are loc, sunteți disponibil să respectați contractul. 

https://www.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/coronavirus/Musterbrief_zum_Wegfall_der_Geschaeftsgrundlage.doc
https://www.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/coronavirus/Musterbrief_zum_Wegfall_der_Geschaeftsgrundlage.doc
https://www.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/coronavirus/Musterbrief_zum_Wegfall_der_Geschaeftsgrundlage_Italien.doc
https://www.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/coronavirus/Musterbrief_zum_Wegfall_der_Geschaeftsgrundlage_Italien.doc
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Atenție: Acest lucru nu se aplică tuturor rezervărilor online! Dacă ați făcut rezervarea la un furnizor 
străin, care nu și-a orientat activitățile sale în Austria, se aplică de obicei legea țării în care se află 
furnizorul respectiv. 

Aici veți găsi mostra scrisorii pentru obiecția de incertitudine: Musterbrief für die Unsicherheitseinrede.  

Sfat: Dacă ați acceptat plata prin debit direct sau debit direct pe cardul dvs. de credit cu operatorul 
turistic, vă rugăm să contactați concomitent banca sau compania dvs. de carduri de credit și să 
interziceți rezervarea, de preferință, prin e-mail și, de asemenea, prin scrisoare recomandată cu 
confirmarea rcepționării ( Păstrați o copie a scrisorii și a chitanței de retur). 

Vă rugăm să rețineți că o anulare gratuită este posibilă numai dacă începerea vacanței și situația 
periculoasă sunt apropiate în timp. Este clar că este posibilă o anulare gratuită, dacă există o avertizare 
de călătorie pentru destinația dvs. de vacanță la data de plecare planificată. De asemenea, puteți anula 
gratuit cu puțin timp (aproximativ, o săptămână) înainte de începerea călătoriei, dacă situația 
periculoasă din locația de vacanță sau din imediata apropiere este excepțional de mare. 

Asta înseamnă: dacă sunteți în căutarea unei anulări gratuite, puteți aștepta și urmări doar dezvoltarea 
ulterioară. În ceea ce privește achitarea sumei rămase (soldului), puteți utiliza argumentele enumerate 
mai sus pentru a trimite scrisoare recomandată cu chitanța de retur (vă rugăm să păstrați copia scrisorii 
și chitanță de retur) către companie împotriva „obiecției de incertitudine”. Important: pe lângă scrisoarea 
recomandată, scrieți și un e-mail partenerului dvs. contractual.  

2.11. Sunt în vacanță în străinătate, ce pot face? 

Contactați imediat Ministerul de Externe. Vă puteți înregistra pentru eventuale campanii de retur din 
străinătate la: 

https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/auslandsservice/reiseregistrierung/ 

Vă puteți înregistra pentru un zbor către Viena prin intermediul platformei: https://heimflug.austrian.com/   
Condiția necesară pentru aceasta este o înregistrare prealabilă la Ministerul Afacerilor Externe.   

2.12. Îmi anulez călătoria din cauza pandemiei Corona. Care sunt costurile? 
Ca prim pas, vă rugăm să clarificați dacă operatorul dvs. turistic, hotelul, compania aeriană etc. în 
genere facturează costurile de anulare. 

2.13. Compensează oare asigurarea mea de călătorie costurile de anulare, dacă operatorul 
turistic, hotelul, compania aeriană etc. calculează costurile, deoarece am anulat complet 
rezervările (călătoria)? 

Atenție, nu există nicio acoperire de asigurare, dacă este vorba despre o pandemie sau o epidemie 
anunțată oficial – asupra acestui lucru indică asigurătorii de călătorii deopotrivă. Prin urmare, de obicei, 
asigurarea nu acoperă costuri de anulare, care rezultă din contramandarea/anularea unei călătorii sau 
a unor servicii individuale de călătorie. 

Există câteva excepții de la această „clauză pandemică/epidemică” pentru asigurătorii de călătorie: De 
exemplu, unele tarife de asigurare cu protecție de anulare extinsă (mai scumpă) includ și motive de 
anulare, cum ar fi „punerea în pericol a securității fizice” sau „avertismente de călătorie” de la un anumit 
nivel. 

  

https://jobundcorona.at/wp-content/uploads/sites/18/2020/03/Musterbrief-zur-Unsicherheitseinrede.doc
https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/auslandsservice/reiseregistrierung/
https://heimflug.austrian.com/
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3. Excursie școlară, săptămâna proiectului (escapade) 
etc. 

Sunt anulate excursiile școlare, săptămânile de proiect etc. – ar trebui să rețineți aceasta: 

3.1. Excursia școlară rezervată în străinătate, cursul școlar de schi sau săptămâna proiectului 
(escapada școlară) trebuiau anulate de școală ca urmare a decretului. Trebuie să plătesc 
taxe de anulare acum? 

Părinții sau școlile se pot retrage în mod gratuit - în funcție de cine a semnat contractul - dacă există 
un avertisment de călătorie din partea Ministerului Federal al Afacerilor Europene și Internaționale 
(BMEIA) pentru locația evenimentului respectiv - acest lucru se aplică călătoriilor apropiate în timp util. 
Avertismentele de călătorie curente pot fi găsite pe site-ul Ministerului de Externe: Website des 
Außenministeriums. 

Dacă nu există niciun avertisment de călătorie, situația juridică este neclară. Deoarece încă nu există 
o jurisprudență sigură. De asemenea, depinde de conținutul specific al contractului, dacă trebuie să fie 
plătite sau cât de mari sunt costurile de anulare. 

Sfat: Fondul pentru greutăți al Ministrului Federal al Educației, Științei și Cercetării ar trebui utilizat 
pentru anularea evenimentelor școlare. Părinților sau elevilor ar trebui să li se schite cheltuielile, dacă 
anumite evenimente școlare sunt anulate. Serviciul Austriac de Schimburi (OeAD) este responsabil 
pentru asistență și procesare. Începând cu 20 aprilie, va exista un Link pe https://oead.at/ prin 
intermediul căruia cei afectați pot primi documente cu privire la modul de depunere a cererilor. 
Aplicațiile pot fi înregistrate online pe pagina web începând de luni, 27 aprilie. 

  

https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/
https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/
https://oead.at/
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4. Școala privată, grădinița, centrul/sala de forță (fitness) 
închise 

Școli private, grădinițe, săli de forță sunt închise – ar trebui să rețineți aceasta:  

4.1. Pot să solicit rambursarea costurilor din cauza închiderii grădiniței private sau a școlii 
private? 

În opinia noastră, banii pot fi solicitați înapoi în alicote, dacă grădinița / școala se închide și nu mai oferă 
niciun serviciu (adică, nici o lecție online). Cu toate acestea, este recomandabil să aruncați o privire 
asupra contractului dvs. și a termenilor și condițiilor generale. Cel mai bine, găsiți acolo reglementările 
speciale. 

4.2. Am un contract încheiat cu centrul de forță (fitness), dar centrul de forță este închis. Ce 
pot face? 

Dacă în prezent centrul de forță nu mai poate oferi niciun serviciu, atunci nu mai există nicio obligație 
de plată pentru perioada în cauză. O privire asupra termenilor și condițiilor generale are sens aici. În 
astfel de cazuri, unele companii prevăd „o suspendare a contractului”. 

4.3. Sala mea de forță îmi oferă acum antrenamente online în locul antrenamentelor la fața 
locului. Trebuie să accept asta? 

Aruncați o privire în contract (acordul de membru) și, de asemenea, în termenii și condițiile generale ale 
companiei. Depinde de ceea ce ați convenit contractual cu administratorul sălii. 

Atenție: Nu toate reglementările din termenii și condițiile generale sunt eficiente din punct de vedere 
juridic. Aceasta înseamnă că nu toate riscurile pot fi transferate în voie. În general, se aplică: Dacă este 
imposibil să prestați un serviciu - așa cum se întâmplă în prezent din cauza închiderii sălilor de forță - 
nu trebuie efectuate plăți pentru perioada relevantă. Dacă sălile de forță trebuie să rămână închise mult 
timp, aveți de obicei opțiunea de a rezilia relația contractuală. 

În prezent, unele săli de forță oferă antrenamente online. Dacă acestea nu au fost planificate la 
momentul semnării contractului, trecerea la instruirea online ar constitui o modificare a contractului. Fără 
acordul dumneavoastră nu se poate face o modificare substanțială a contractului. Aceasta înseamnă 
că, de exemplu, antrenamentul pe dispozitiv sau participarea la cursuri într-o sală de forță sunt elemente 
esențiale ale contractului și nu trebuie să acceptați antrenamentul online ca înlocuire a acestora. Cu 
toate acestea, dacă sunteți de acord cu oferta alternativă, nu există, desigur, nimic care să vă împiedice 
să acceptați propunerea companiei; cel mult, puteți fi de acord asupra unei contribuții reduse pe toată 
durata închiderii. 
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