WARUNKI PROMOCJI „ZDROWAPPKA”
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Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") określa warunki PROMOCJI ZDROWAPPKA (dalej: "Promocja") oferowanej
przez Benefit Systems S.A. z siedzibą Warszawie, przy Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000370919, o nr NIP 8361676510, REGON 750721670, o kapitale
zakładowym w wysokości 2.933.542 zł (w pełni opłaconym), prowadzącą działalność w zakresie świadczenia usług
fitness w ramach Benefit Systems S.A. Oddział Fitness w Warszawie, Pl. Europejski 3, 00-844 Warszawa (dalej
„Organizator”), w ramach sieci fitness klubów prowadzonych pod marką ZDROFIT (dalej: „Zdrofit”).
W ramach Promocji każdy Członek Klubu posiadający aktywny Karnet (z wyłączeniem Wejścia Jednorazowego
i Zaproszenia do klubu) uprawniający do skorzystania z usług Klubów Zdrofit, może korzystać z aplikacji
ZDROWAPPKA, której właścicielem jest Organizator (dalej „Aplikacja”), przez okres testowy trwający od dnia
20 grudnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r. (dalej „Okres testowy”), z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia Okresu
testowego.
Skorzystanie z Aplikacji wymaga zaakceptowania jej regulaminu oraz wyrażenia niezbędnych zgód.
Korzystanie z Aplikacji w Okresie testowym jest bezpłatne.
Dodatkowo, pierwszych 1.000 pełnoletnich Członków Klubu, którzy zalogują się w Aplikacji otrzyma na cały Okres
Testowy bezpłatny dostęp do części profilaktycznej Aplikacji, w tym m.in. do rekomendacji badań medycznych
i wskaźników aktywności.
Dodatkowo, kolejny 1.000 pełnoletnich Członków Klubu (tj. od 1001 do 2000 Członka Klubu), który zaloguje się
w Aplikacji otrzyma bezpłatny dostęp do części profilaktycznej Aplikacji na okres dwóch miesięcy od daty
pierwszego zalogowania się do Aplikacji.
Zamrożenie lub zawieszenie Karnetu przez Członka Klubu zgodnie z warunkami Karnetu nie powoduje zamrożenia
lub zawieszenia możliwości korzystania z Aplikacji.
Jeżeli umowa na Karnet zostanie rozwiązana lub wygaśnie w Okresie testowym, ale Członek Klubu zakupi nowy
Karnet w Okresie testowym oraz ponownie przystąpi do niniejszej Promocji, będzie mógł kontynuować
przysługujący mu bezpłatny okres dostępu do części profilaktycznej, który rozpoczął się w trakcie obowiązywania
poprzedniej umowy na Karnet, pod warunkiem że okres bezpłatnego korzystania z części profilaktycznej nie upłynął
w trakcie okresu obowiązywania poprzedniej umowy na Karnet.
Korzystając z Aplikacji Członek Klubu może wygenerować kod QR, który zastępuje kartę członkowską w zakresie
potwierdzenia uprawnienia Członka Klubu do skorzystania z Klubów Zdrofit. Skorzystanie z QR kodu jest możliwe
w wybranych Klubach Zdrofit, których lista jest dostępna na stronie https://www.zdrofit.pl.
Kod QR zastępuje kartę członkowską podczas wizyty w Klubie.
Zabronione jest przekazywanie lub udostępnianie kodu QR osobom trzecim.
Personel Klubu jest uprawniony do kontroli tożsamości osoby posługującej się kodem QR.
W przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia umowy, zarówno przez Członka Klubu, jak i Zdrofit, Członek Klubu
traci uprawnienie do posługiwania się kodem QR.
Członek Klubu może zrezygnować z korzystania z Aplikacji, zgodnie z regulaminem korzystania z aplikacji
ZDROWAPPKA.
Niniejsza Promocja obowiązuje od dnia 20 grudnia 2021 r. do odwołania.
Regulamin korzystania z Aplikacji jest dostępny na stronie Zdrofit: https://www.zdrofit.pl.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia Ogólnych
Warunków Umowy oraz Regulaminu korzystania z aplikacji mobilnej ZDROWAPPKA, dostępne w recepcji każdego
z Klubów i zamieszczone na stronie internetowej www.zdrofit.pl.
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