
 
 

BENEFIT SYSTEMS S.A., PLAC EUROPEJSKI 2, 00-844 WARSZAWA, SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS  

KRS 0000370919, NIP 836-167-65-10, KAPITAŁ ZAKŁADOWY 2 933 542,00 ZŁ W PEŁNI OPŁACONY, PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG FITNESS W RAMACH 

BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FITNESS W WARSZAWIE, ADRES DO DORĘCZEŃ: PLAC EUROPEJSKI 3, 00-844 WARSZAWA 

 

 

Warunki Promocji „Przedsprzedaż Npark” 

1. Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") określa warunki PROMOCJI PRZEDSPRZEDAŻ NPARK (dalej: "Promocja") oferowanej przez 
Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie przy Placu Europejskim 2 (00-844 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000370919, posiadającą numer NIP: 8361676510 oraz numer REGON: 750721670, 
kapitał zakładowy: 2.933.542,00 zł, w pełni opłacony, prowadzącą działalność w zakresie świadczenia usług fitness w ramach Benefit 
Systems S.A. Oddział Fitness w Warszawie przy Placu Europejskim 3 (00-844 Warszawa), NIP: 8361676510, w ramach sieci fitness klubów 
prowadzonych pod marką ZDROFIT (dalej: „Zdrofit”). 

2. W ramach Promocji Zdrofit oferuje możliwość zakupu Karnetu FLEXI, uprawniającego do korzystania z klubu Zdrofit NPARK (karnet 
HOME), mieszczącego się w Warszawie przy Al. Piłsudskiego 2 w Warszawie (dalej „Klub”), w cenie 99 zł za okres rozliczeniowy, (dalej 
„Karnet”).  

3. Do końca trzeciego pełnego okresu rozliczeniowego obowiązywania umowy na Karnet żadna ze stron nie ma możliwości złożenia 
oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. 

4. Karnet można nabyć poprzez stronę internetową Zdrofit: https://www.zdrofit.pl. Zdrofit może dopuścić sprzedaż Karnetu także  
na stoisku przedsprzedażowym lub w recepcji Klubu. O takiej możliwości Zdrofit poinformuje na stronie internetowej Zdrofit.  

5. Klient, który zawrze umowę na Karnet, otrzyma: 
a.  gratis torbę sportową, którą można będzie odebrać w recepcji Klubu przy pierwszej wizycie w Klubie, nie wcześniej jednak  

niż w dniu aktywacji Karnetu; 
b. voucher o wartości 50zł do wykorzystania na zakup dowolnych produktów w sklepie internetowym Yes2Move pod adresem: 

https://www.sklep.yes2move.com (dalej „e-Sklep”). Oba gratisy wymienione w punkcie 5. można będzie odebrać w recepcji Klubu  
przy pierwszej wizycie w Klubie, nie wcześniej jednak niż w dniu aktywacji Karnetu. 

6. Regulamin wykorzystania voucherów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  
7. Aktywacja Karnetu zakupionego w ramach niniejszej Promocji powinna odbyć się najpóźniej do dnia 16 stycznia 2021 r. i nie później  

niż przy pierwszym skorzystaniu z usług Klubu w ramach Karnetu. Pkt. I ust. 13 Ogólnych Warunków Umowy nie stosuje się. 
8. Osoba, która zakupi Karnet w ramach Promocji nie jest zobowiązana do wniesienia Opłaty Członkowskiej. 
9. Promocja może łączyć się z innymi Promocjami oferowanymi przez Zdrofit. 
10. Niniejsza Promocja obowiązuje od dnia 1 grudnia 2021 r. do 2 stycznia 2022 r  
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia Ogólnych Warunków Umowy  

oraz Regulaminu sieci fitness klubów Zdrofit, dostępne w recepcji każdego z Klubów i zamieszczone na stronie Internetowej 
www.zdrofit.pl. 

Załącznik nr 1 do Promocji Przedsprzedaż Npark 

Regulamin wykorzystania voucherów 

 

1. Członkowi Klubu, który skorzysta z promocji PRZEDSPRZEDAŻ NPARK i zakupi Karnet, przesłany zostanie w ciągu 7 dni od dnia zakupu 
Karnetu, na adres mailowy podany podczas rejestracji w Portalu Klienta, voucher w postaci ciągu znaków alfanumerycznych o wartości 
50 zł (dalej „Voucher”).  

2. Voucher może uprawniać do: 
a) dokonania zakupów o wartości nie wyższej niż 50 zł (tj. nie wyższej niż wartość Vouchera) lub 
b) uzyskania rabatu w wysokości 50 zł (tj. nie wyższej niż wartość vouchera), pod warunkiem dokonania jednorazowo zakupów  

w e-Sklepie o wartości co najmniej 100 zł. 
3. e-Sklep jest prowadzony przez spółkę Yes To Move Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000508383, 
NIP 5252590452 (dalej: „Sprzedawca”). 

4. Warunki  zakupów  w  e-Sklepie  określa  regulamin  e-Sklepu  dostępny  pod  adresem: https://sklep.yes2move.com/regulamin.  
5. Vouchery nie sumują się ze sobą. W jednym zamówieniu w e-Sklepie może zostać wykorzystany tylko jeden Voucher. 
6. Voucher nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w e-Sklepie. 
7. Voucher jest ważny 3 miesiące od dnia przesłania go Członkowi Klubu i wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.  
8. Członek Klubu może skorzystać z Vouchera tylko jeden raz. 
9. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Zdrofit,  

ani Sprzedawcy. 
10. Wszelkie reklamacje dotyczące wad produktów lub zwrotów produktów zakupionych w e-Sklepie przy  wykorzystaniu  Vouchera  będą  

rozpatrywane  przez  Sprzedawcę  na  warunkach  ogólnych określonych w regulaminie e-Sklepu. 
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia regulaminu    sklepu    internetowego    

dostępnego    pod    adresem: https://sklep.yes2move.com/regulamin. 
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