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OFERTA 

 

I. Karnet FLEXI 

1. KARNET FLEXI uprawnia do nielimitowanego korzystania z dostępnej w Klubie siłowni, zajęć grupowych oraz pływalni (dostępnej  
w wybranych Klubach) w pełnych godzinach otwarcia Klubu. 

2. KARNET FLEXI to umowa zawarta na czas nieokreślony. 
3. KARNET FLEXI może być Karnetem ze wskazaniem Klubu Macierzystego lub Karnetem regionalnym ze wskazaniem Klubu Macierzystego. 

Dostępne opcje KARNETU FLEXI zostały wskazane w Cenniku. 
4. Każda ze stron ma prawo rozwiązania umowy na KARNET FLEXI z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem  

na koniec okresu rozliczeniowego. 
5. Okres rozliczeniowy równy jest miesiącowi kalendarzowemu. W przypadku, gdy pierwszy okres rozliczeniowy KARNETU FLEXI jest krótszy 

niż miesiąc, Zdrofit pobiera pierwszą opłatę w następującej wysokości:  
a. opłatę obliczoną proporcjonalnie do liczby dni obowiązywania Karnetu w danym miesiącu kalendarzowym – gdy umowa na Karnet 

zostanie zawarta do 19 dnia danego miesiąca; 
b. opłatę obliczoną proporcjonalnie do liczby dni obowiązywania Karnetu w danym miesiącu kalendarzowym oraz opłatę za kolejny 

pełny okres rozliczeniowy – gdy umowa na Karnet zostanie zawarta 20 dnia danego miesiąca lub później. 
6. Płatność za KARNET FLEXI odbywa się z góry za dany okres rozliczeniowy i realizowana jest: 

a. poprzez system płatności cyklicznych, 
b. w recepcji Klubu gotówką lub kartą  – nie dotyczy zakupu Karnetu za pośrednictwem strony internetowej Zdrofit. 

7. W przypadku wyboru płatności gotówką lub kartą za KARNET FLEXI, przy zawarciu umowy pobierana jest kaucja w wysokości 
odpowiadającej opłacie za jeden okres rozliczeniowy. Kaucja ta rozliczana jest w ostatnim okresie rozliczeniowym obowiązywania umowy 
- Członek Klubu nie będzie zobowiązany do wnoszenia opłaty za ostatni okres rozliczeniowy korzystania z Klubu (okres wypowiedzenia). 

8. W ramach KARNETU FLEXI Zdrofit umożliwia skorzystanie z opcji zamrożenia Karnetu z dowolnej przyczyny, na łączny okres nie dłuższy 
niż 14 dni w ciągu pierwszego oraz każdego kolejnego roku obowiązywania umowy (przy czym pierwszy rok jest liczony od dnia aktywacji 
Karnetu). Zamrożenie Karnetu może nastąpić na okres minimum 7 dni lub jego wielokrotność, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego. W 
szczególnie uzasadnionych przypadkach i na podstawie stosownego dokumentu potwierdzającego niemożność korzystania z usług Klubu 
Zdrofit może dopuścić zamrożenie KARNETU FLEXI na dłuższy okres.  

9. W przypadku, gdy pierwszym Karnetem zakupionym w Zdrofit jest KARNET FLEXI, Zdrofit umożliwia jednokrotne skorzystanie z programu 
pod nazwą "Gwarancja Satysfakcji". 

10. Gwarancja Satysfakcji uprawnia do swobodnego rozwiązania (bez zachowania okresu wypowiedzenia) przez Członka Klubu umowy  
na KARNET FLEXI w przypadku, gdy usługi te nie spełnią jego oczekiwań. 

11. Oświadczenie o rezygnacji z KARNETU FLEXI w ramach Gwarancji Satysfakcji może być złożone w terminie do 7 dni od daty aktywacji 
tego Karnetu. 

12. Na podstawie dołączonego do oświadczenia o rezygnacji dowodu poniesienia opłat (np. paragon / faktura) Członkowi Klubu, który 
rezygnuje z korzystania z usług Zdrofit w ramach Gwarancji Satysfakcji, zwracane są uiszczone przez niego opłaty. 

13. Członek Klubu, który zakupi KARNET FLEXI, może zakupić pakiet startowy, którego zawartość oraz cena zostały wskazane w Cenniku 
(dalej „Pakiet Startowy”). Dostępność Pakietów Startowych może być różna w poszczególnych Klubach. 

14. Członek Klubu może zakupić Pakiet Startowy: 
- w momencie zakupu Karnetu – jeżeli zakupu Karnetu dokonał w recepcji Klubu lub 
 - przy pierwszej wizycie w Klubie – jeżeli zakupu Karnetu dokonał przez Internet. 

15. Pakiet Startowy można kupić tylko raz, tzn. że przy zakupie kolejnego dowolnego Karnetu w Zdrofit Członek Klubu nie będzie mógł kupić 
kolejnego Pakietu Startowego. 

16. Szczegółowe informacje o Pakiecie Startowym stanowią załącznik do niniejszej Oferty. 
17. Dodatkowo, w przypadku, gdy KARNET FLEXI jest pierwszym Karnetem Członka Klubu w Zdrofit, Zdrofit oferuje Członkowi Klubu: 

a. możliwość jednokrotnego skorzystania ze spotkania wprowadzającego, mającego na celu zapoznanie Członka Klubu 
z poszczególnymi strefami Klubu; ze spotkania wprowadzającego Członek Klubu może skorzystać w ciągu 30 dni od aktywacji 
KARNETU FLEXI, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w recepcji Klubu; 

b. poradnik w postaci e-booka zawierający zbiór praktycznych informacji i wskazówek dotyczących zdrowego stylu życia, który zostanie 
przesłany na adres e-mail Członka Klubu podany w formularzu umowy; 

c. po wniesieniu przez Członka Klubu opłaty za drugi pełny okres rozliczeniowy umowy – możliwość zakupu karnetu YES2MOVE 
Premium uprawniającego do korzystania z platformy treningowej YES2MOVE pod adresem: www.yes2move.com   
z przedłużonym do 30 dni okresem próbnym, umożliwiającym Członkowi Klubu wypróbowanie platformy YES2MOVE. Z 30-
dniowego okresu próbnego na platformie YES2MOVE Członek Klubu może skorzystać  niezależnie od tego, czy karnet YES2MOVE 
Premium będzie jego pierwszym karnetem uprawniającym do korzystania z platformy YES2MOVE. Po wniesieniu opłaty za drugi 
pełny okres rozliczeniowy KARNETU FLEXI link umożliwiający zakup karnetu YES2MOVE Premium z wydłużonym okresem próbnym 
zostanie przesłany Członkowi Klubu na adres e-mail podany w formularzu umowy. Link będzie aktywny przez 30 dni od dnia 
przesłania go Członkowi Klubu. Dostęp do platformy YES2MOVE wymaga zarejestrowania się Członka Klubu na platformie oraz 
zaakceptowania Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego 
www.yes2move.com. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Ofercie, w zakresie usługi dostępu  
do platformy YES2MOVE zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną  
za pośrednictwem serwisu internetowego www.yes2move.com dostępny na stronie www.yes2move.com; 

d. po wniesieniu przez Członka Klubu opłaty za trzeci pełny okres rozliczeniowy umowy – voucher o wartości 50 zł  
do wykorzystania przy zakupie dowolnych produktów o wartości co najmniej 150 zł w sklepie internetowym Yes2Move pod 

adresem: www.sklep.yes2move.com; regulamin wykorzystania voucherów stanowi załącznik do niniejszej Oferty. 

http://www.yes2move.com/
http://www.yes2move.com/
http://www.yes2move.com/
http://www.yes2move.com/
http://www.sklep.yes2move.com/
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II. Karnet PRO 12M 

1. KARNET PRO 12M uprawnia do korzystania z dostępnej w Klubie siłowni, zajęć grupowych oraz pływalni (dostępnej w wybranych 
Klubach) w pełnych godzinach otwarcia Klubu. 

2. KARNET PRO 12M to umowa zawarta na okres 12 pełnych okresów rozliczeniowych (z zastrzeżeniem prawa do jej zamrożenia),  
przy czym, jeżeli Członek Klubu do dnia upływu okresu 12 pełnych okresów rozliczeniowych obowiązywania umowy nie złoży 
oświadczenia o jej zakończeniu z końcem tego okresu, KARNET PRO 12M przekształca się automatycznie w umowę na czas nieokreślony. 
Wysokość opłaty za okres rozliczeniowy po przekształceniu umowy KARNET PRO 12M w umowę na czas nieokreślony pozostaje  
bez zmian. 

3. Z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej oraz pkt XII Ogólnych Warunków Umowy, umowa na KARNET PRO 12M nie może zostać wypowiedziana 
przez żadną ze stron do końca 12 pełnego okresu rozliczeniowego jej obowiązywania. 

4. Dokonując zakupu KARNETU PRO 12M, Członek Klubu otrzymuje rabat wynikający z zawarcia umowy na okres 12 pełnych okresów 
rozliczeniowych względem ceny obowiązującej przy zawarciu umowy na czas nieokreślony, którą stanowi cena za KARNET FLEXI. 
Wysokość udzielonego rabatu stanowi więc iloczyn pełnych okresów rozliczeniowych obowiązywania KARNETU PRO 12M oraz różnicy 
pomiędzy ceną za okres rozliczeniowy w KARNECIE FLEXI w dniu zawarcia umowy a ceną za okres rozliczeniowy w KARNECIE PRO 12M 
(tj.: liczba okresów rozliczeniowych korzystania z KARNETU PRO 12M x (cena za okres rozliczeniowy KARNETU FLEXI - cena za okres 
rozliczeniowy KARNETU PRO 12M), dalej jako „Rabat”. 

5. W przypadku rozwiązania umowy przez Zdrofit jednak z winy Członka Klubu, przed przejściem umowy w umowę na czas nieokreślony 
(tj. w okresie pierwszych 12 pełnych okresów rozliczeniowych jej obowiązywania), Członek Klubu zobowiązany jest do zwrotu Zdrofit 
udzielonego Rabatu. 

6. KARNET PRO 12M może być Karnetem ze wskazaniem Klubu Macierzystego lub Karnetem regionalnym ze wskazaniem Klubu 
Macierzystego. Informacja o dostępnych wariantach KARNETU PRO 12M znajduje się w Cenniku.  

7. Okres rozliczeniowy równy jest miesiącowi kalendarzowemu. W przypadku, gdy pierwszy okres rozliczeniowy KARNETU PRO 12M  
jest krótszy niż miesiąc, Zdrofit pobiera pierwszą opłatę w następującej wysokości:  
a. opłatę obliczoną proporcjonalnie do liczby dni obowiązywania Karnetu w danym miesiącu kalendarzowym – gdy umowa na Karnet 

zostanie zawarta do 19 dnia danego miesiąca; 
b. opłatę obliczoną proporcjonalnie do liczby dni obowiązywania Karnetu w danym miesiącu kalendarzowym oraz opłatę za kolejny 

pełny okres rozliczeniowy – gdy umowa na Karnet zostanie zawarta 20 dnia danego miesiąca lub później. 
8. Płatność za KARNET PRO 12M odbywa się z góry za dany okres rozliczeniowy i realizowana jest: 

a. poprzez system płatności cyklicznych, 
b. w recepcji Klubu gotówką lub kartą  – nie dotyczy zakupu Karnetu za pośrednictwem strony internetowej Zdrofit. 

9. W przypadku wyboru płatności gotówką lub kartą za KARNET PRO 12M, przy zawarciu umowy pobierana jest kaucja w wysokości 
odpowiadającej opłacie za jeden okres rozliczeniowy. Kaucja ta rozliczana jest w ostatnim okresie rozliczeniowym obowiązywania umowy 
- Członek Klubu nie będzie zobowiązany do wnoszenia opłaty za ostatni okres rozliczeniowy korzystania z Klubu (okres wypowiedzenia). 

10. W ramach KARNETU PRO 12M Zdrofit umożliwia skorzystanie z opcji zamrożenia Karnetu z dowolnej przyczyny, na łączny okres nie 
dłuższy niż 28 dni w ciągu pierwszych 12 miesięcy oraz każdego kolejnego roku obowiązywania umowy. Zamrożenie Karnetu może 
nastąpić na okres minimum 7 dni lub jego wielokrotność, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach i na podstawie stosownego dokumentu potwierdzającego niemożność korzystania z usług Klubu Zdrofit może dopuścić 
zamrożenie KARNETU PRO 12M na dłuższy okres. 

11. W przypadku skorzystania przez Członka Klubu z opcji zamrożenia Karnetu PRO 12M w okresie pierwszych 12 pełnych okresów 
rozliczeniowych, okres ten ulega przedłużeniu o okres równy Okresowi Zamrożenia. 

12. W przypadku, gdy pierwszym Karnetem zakupionym w Zdrofit jest KARNET PRO 12M, Zdrofit umożliwia jednokrotne skorzystanie z 
programu pod nazwą "Gwarancja Satysfakcji". 

13. Gwarancja Satysfakcji uprawnia do swobodnego rozwiązania (bez zachowania okresu wypowiedzenia) przez Członka Klubu umowy  
na KARNET PRO 12M w przypadku, gdy usługi te nie spełnią jego oczekiwań. 

14. Oświadczenie o rezygnacji z KARNETU PRO 12M w ramach Gwarancji Satysfakcji może być złożone w terminie do 7 dni od daty aktywacji 
tego Karnetu. 

15. Na podstawie dołączonego do oświadczenia o rezygnacji dowodu poniesienia opłat (np. paragon / faktura) Członkowi Klubu, który 
rezygnuje z korzystania z usług Zdrofit w ramach Gwarancji Satysfakcji, zwracane są uiszczone przez niego opłaty. 

16. Członek Klubu, który zakupi KARNET PRO 12M, może zakupić pakiet startowy, którego zawartość oraz cena zostały wskazane w Cenniku 
(dalej „Pakiet Startowy”). Dostępność Pakietów Startowych może być różna w poszczególnych Klubach. 

17. Członek Klubu może zakupić Pakiet Startowy: 
- w momencie zakupu Karnetu – jeżeli zakupu Karnetu dokonał w recepcji Klubu lub 
 - przy pierwszej wizycie w Klubie – jeżeli zakupu Karnetu dokonał przez Internet. 

18. Pakiet Startowy można kupić tylko raz, tzn. że przy zakupie kolejnego dowolnego Karnetu w Zdrofit  Członek Klubu nie będzie mógł kupić 
kolejnego Pakietu Startowego. 

19. Szczegółowe informacje o Pakiecie Startowym stanowią załącznik do niniejszej Oferty. 
20. Dodatkowo, w przypadku, gdy KARNET PRO 12M jest pierwszym Karnetem Członka Klubu w Zdrofit, Zdrofit oferuje Członkowi Klubu: 

a. możliwość jednokrotnego skorzystania ze spotkania wprowadzającego, mającego na celu zapoznanie Członka Klubu  
z poszczególnymi strefami Klubu; ze spotkania wprowadzającego Członek Klubu może skorzystać w ciągu 30 dni od aktywacji 
KARNETU PRO 12M, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w recepcji Klubu; 

b. poradnik w postaci e-booka zawierający zbiór praktycznych informacji i wskazówek dotyczących zdrowego stylu życia, który zostanie 
przesłany na adres e-mail Członka Klubu podany w formularzu umowy; 

c. po wniesieniu przez Członka Klubu opłaty za drugi pełny okres rozliczeniowy umowy – możliwość zakupu karnetu YES2MOVE 
Premium uprawniającego do korzystania z platformy treningowej YES2MOVE pod adresem: www.yes2move.com,  
z przedłużonym do 30 dni okresem próbnym umożliwiającym Członkowi Klubu wypróbowanie platformy YES2MOVE.  

http://www.yes2move.com/
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Z 30-dniowego okresu próbnego na platformie YES2MOVE Członek Klubu może skorzystać niezależnie od tego, czy karnet 
YES2MOVE Premium będzie jego pierwszym karnetem uprawniającym do korzystania z platformy YES2MOVE. Po wniesieniu opłaty 
za drugi pełny okres rozliczeniowy KARNETU PRO 12M link umożliwiający zakup karnetu YES2MOVE Premium  
z wydłużonym okresem próbnym zostanie przesłany Członkowi Klubu na adres e-mail podany w formularzu umowy. Link będzie 
aktywny przez 30 dni od dnia przesłania go Członkowi Klubu. Dostęp do platformy YES2MOVE wymaga zarejestrowania  
się Członka Klubu na platformie oraz zaakceptowania Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu 
internetowego www.yes2move.com. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Ofercie, w zakresie usługi dostępu do platformy 
YES2MOVE zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną  

za pośrednictwem serwisu internetowego www.yes2move.com dostępny na stronie www.yes2move.com; 
d. po wniesieniu przez Członka Klubu opłaty za trzeci pełny okres rozliczeniowy umowy – voucher o wartości 50 zł  

do wykorzystania przy zakupie dowolnych produktów o wartości co najmniej 150 zł w sklepie internetowym Yes2Move pod 

adresem: www.sklep.yes2move.com; regulamin wykorzystania voucherów stanowi załącznik do niniejszej Oferty. 

 

III. Karnet  PRO ROCZNY 

1. Karnet PRO ROCZNY uprawnia do korzystania z dostępnej w Klubie siłowni, zajęć grupowych oraz pływalni (dostępnej w wybranych 
Klubach) w pełnych godzinach otwarcia Klubu. 

2. KARNET PRO ROCZNY to umowa zawarta na okres 12 miesięcy (z zastrzeżeniem prawa do jej zamrożenia).  
3.  Z zastrzeżeniem pkt XII Ogólnych Warunków Umowy, KARNET PRO ROCZNY nie może zostać wypowiedziany przez żadną ze stron 

umowy. 
4. Dokonując zakupu KARNETU PRO ROCZNEGO, Członek Klubu otrzymuje rabat wynikający z zawarcia umowy na okres 12 miesięcy 

względem ceny obowiązującej przy zawarciu umowy na czas nieokreślony, którą stanowi cena za KARNET FLEXI (z płatnością realizowaną 
poprzez system płatności cyklicznych). Wysokość udzielonego rabatu stanowi więc iloczyn miesięcy obowiązywania KARNETU PRO 
ROCZNEGO oraz różnicy pomiędzy ceną za okres rozliczeniowy KARNETU FLEXI w dniu zawarcia umowy a ceną za miesiąc KARNETU PRO 
ROCZNEGO (tj.: liczba miesięcy korzystania z KARNETU PRO ROCZNEGO x (cena za okres rozliczeniowy KARNETU FLEXI - cena za miesiąc 
KARNETU PRO ROCZNEGO), dalej jako „Rabat”. 

5. W przypadku rozwiązania umowy na KARNET PRO ROCZNY przez Zdrofit z winy Członka Klubu, Członek Klubu zobowiązany jest do zwrotu 
Zdrofit udzielonego Rabatu. 

6. KARNET PRO ROCZNY jest to Karnet ze wskazaniem Klubu Macierzystego.  
7. Płatność za KARNET PRO ROCZNY odbywa się z góry w recepcji Klubu gotówką lub kartą. 
8. W ramach KARNETU PRO ROCZNEGO Zdrofit umożliwia skorzystanie z opcji zamrożenia Karnetu z dowolnej przyczyny, na łączny okres 

nie dłuższy niż 28 dni w ciągu obowiązywania umowy. Zamrożenie Karnetu może nastąpić na okres minimum 7 dni lub jego 
wielokrotność, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach i na podstawie stosownego dokumentu 
potwierdzającego niemożność korzystania z usług Klubu Zdrofit może dopuścić zamrożenie KARNETU PRO ROCZNEGO na dłuższy okres. 

9. Członek Klubu, który zakupi KARNET PRO ROCZNY, może przy pierwszej wizycie w Klubie kupić pakiet startowy, którego zawartość oraz 
cena zostały wskazane w Cenniku (dalej „Pakiet Startowy”). Dostępność Pakietów Startowych może być różna w poszczególnych Klubach. 

10. Pakiet Startowy można kupić tylko raz, tzn. że przy zakupie kolejnego dowolnego Karnetu w Członek Klubu nie będzie mógł kupić 
kolejnego Pakietu Startowego. 

11. Szczegółowe informacje o Pakiecie Startowym stanowią załącznik do niniejszej Oferty. 
12. Dodatkowo, w przypadku, gdy KARNET PRO ROCZNY jest pierwszym Karnetem Członka Klubu w Zdrofit, Zdrofit oferuje Członkowi Klubu: 

a. możliwość jednokrotnego skorzystania ze spotkania wprowadzającego, mającego na celu zapoznanie Członka Klubu  
z poszczególnymi strefami Klubu; ze spotkania wprowadzającego Członek Klubu może skorzystać w ciągu 30 dni od aktywacji 
KARNETU PRO ROCZNEGO, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w recepcji Klubu; 

b. poradnik w postaci e-booka zawierający zbiór praktycznych informacji i wskazówek dotyczących zdrowego stylu życia, który zostanie 
przesłany na adres e-mail Członka Klubu podany w formularzu umowy. 

 

IV. Karnet BASIC 1M 

1. KARNET BASIC 1M uprawnia do korzystania z dostępnej w Klubie siłowni, zajęć grupowych oraz pływalni (dostępnej w wybranych 
Klubach) w pełnych godzinach otwarcia Klubu przez okres jednego miesiąca od jego aktywacji. 

2. KARNET BASIC 1M to umowa zawarta na czas określony jednego miesiąca. 
3. KARNET BASIC 1M to Karnet ze wskazaniem Klubu Macierzystego. 
4. Płatność za KARNET BASIC 1M odbywa się jednorazowo, z góry  w recepcji Klubu gotówką lub kartą. 
5. Członek Klubu, który zakupi KARNET BASIC 1M, może przy pierwszej wizycie w Klubie kupić pakiet startowy, którego zawartość oraz 

cena zostały wskazane w Cenniku (dalej „Pakiet Startowy”). Dostępność Pakietów Startowych może być różna w poszczególnych 

Klubach. 

6. Pakiet Startowy można kupić tylko raz, tzn. że przy zakupie kolejnego dowolnego Karnetu w Zdrofit Członek Klubu nie będzie mógł kupić 
kolejnego Pakietu Startowego. 

7. Szczegółowe informacje o Pakiecie Startowym stanowią załącznik do niniejszej Oferty. 
8. Dodatkowo, w przypadku, gdy KARNET BASIC 1M jest pierwszym Karnetem Członka Klubu w Zdrofit, Zdrofit oferuje Członkowi Klubu: 

a. możliwość jednokrotnego skorzystania ze spotkania wprowadzającego, mającego na celu zapoznanie Członka Klubu  
z poszczególnymi strefami Klubu; ze spotkania wprowadzającego Członek Klubu może skorzystać w ciągu 30 dni od aktywacji 
KARNETU BASIC 1M, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w recepcji Klubu; 

b. poradnik w postaci e-booka zawierający zbiór praktycznych informacji i wskazówek dotyczących zdrowego stylu życia, który zostanie 
przesłany na adres e-mail Członka Klubu podany w formularzu umowy. 
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V. Karnet BASIC 4 WEJŚCIA 

1. KARNET BASIC 4 WEJŚCIA uprawnia do czterokrotnego skorzystania z dostępnej w Klubie siłowni, zajęć grupowych oraz pływalni 
(dostępnej w wybranych Klubach) w pełnych godzinach otwarcia Klubu przez okres jednego miesiąca od jego aktywacji. 

2. W ramach jednego wejścia Członek Klubu korzystający z KARNETU BASIC 4 WEJŚCIA uprawniony jest do skorzystania z siłowni, pływalni 
(dostępnej w wybranych klubach) oraz jednych zajęć fitness (skorzystanie z dwóch zajęć fitness liczone jest, jako dwa wejścia). 

3. KARNET BASIC 4 WEJŚCIA to Karnet ze wskazaniem Klubu Macierzystego. 
4. KARNET BASIC 4 WEJŚCIA to umowa obowiązująca do czasu wykorzystania limitu wejść lub upływu okresu ważności Karnetu (jednego 

miesiąca), w zależności, co nastąpi pierwsze. 
5. Płatność za KARNET BASIC 4 WEJŚCIA odbywa się jednorazowo, z góry w recepcji Klubu gotówką lub kartą. 
6. Członek Klubu, który zakupi KARNET BASIC 4 WEJŚCIA, może przy pierwszej wizycie w Klubie kupić pakiet startowy, którego zawartość 

oraz cena zostały wskazane w Cenniku (dalej „Pakiet Startowy”). Dostępność Pakietów Startowych może być różna w poszczególnych 

Klubach. 

7. Pakiet Startowy można kupić tylko raz, tzn. że przy zakupie kolejnego dowolnego Karnetu w Zdrofit Członek Klubu nie będzie mógł kupić 
kolejnego Pakietu Startowego. 

8. Szczegółowe informacje o Pakiecie Startowym stanowią załącznik do niniejszej Oferty. 
9. Dodatkowo, w przypadku, gdy KARNET BASIC 4 WEJŚCIA jest pierwszym Karnetem Członka Klubu w Zdrofit, Zdrofit oferuje Członkowi 

Klubu: 
a. możliwość jednokrotnego skorzystania ze spotkania wprowadzającego, mającego na celu zapoznanie Członka Klubu  

z poszczególnymi strefami Klubu; ze spotkania wprowadzającego Członek Klubu może skorzystać w ciągu 30 dni od aktywacji 
KARNETU BASIC 4 WEJŚCIA, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w recepcji Klubu; 

b. poradnik w postaci e-booka zawierający zbiór praktycznych informacji i wskazówek dotyczących zdrowego stylu życia, który zostanie 
przesłany na adres e-mail Członka Klubu podany w formularzu umowy. 

 

VI. Karnet BASIC 1M SENIOR  

1. KARNET BASIC 1M SENIOR przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 60 rok życia. Zakup KARNETU BASIC 1M SENIOR wymaga 
posiadania dokumentu, potwierdzającego prawo do jego nabycia (dokument tożsamości).  

2. KARNET BASIC 1M SENIOR uprawnia do skorzystania z dostępnej w Klubie siłowni, zajęć grupowych oraz pływalni (dostępnej  
w wybranych Klubach): 
a. od poniedziałku do czwartku od otwarcia Klubu (zaś w przypadku Klubu całodobowego od godziny 6:00) do godziny 15:00  

(liczy się godzina wejścia); 
b. od piątku do niedzieli w pełnych godzinach otwarcia Klubu. 

3. KARNET BASIC 1M SENIOR to Karnet ze wskazaniem Klubu Macierzystego. 
4. KARNET  BASIC 1M SENIOR to umowa zawarta na okres jednego miesiąca. 
5. Płatność za KARNET BASIC 1M SENIOR odbywa się jednorazowo, z góry w recepcji Klubu gotówką lub kartą. 
6. W przypadku, jeżeli Członek Klubu korzystający z KARNETU BASIC 1M SENIOR chce skorzystać z Klubu poza godzinami wskazanymi  

w punkcie 2, obowiązuje dopłata, której wysokość została określona w Cenniku. 
7. Członek Klubu, który zakupi KARNET BASIC 1M SENIOR, może przy pierwszej wizycie w Klubie kupić pakiet startowy, którego zawartość 

oraz cena zostały wskazane w Cenniku (dalej „Pakiet Startowy”). Dostępność Pakietów Startowych może być różna w poszczególnych 
Klubach. 

8. Pakiet Startowy można kupić tylko raz, tzn. że przy zakupie kolejnego dowolnego Karnetu w Zdrofit Członek Klubu nie będzie mógł kupić 
kolejnego Pakietu Startowego. 

9. Szczegółowe informacje o Pakiecie Startowym stanowią załącznik do niniejszej Oferty. 
10. Dodatkowo, w przypadku, gdy KARNET BASIC 1M SENIOR jest pierwszym Karnetem Członka Klubu w Zdrofit, Zdrofit oferuje Członkowi 

Klubu: 
a. możliwość jednokrotnego skorzystania ze spotkania wprowadzającego, mającego na celu zapoznanie Członka Klubu  

z poszczególnymi strefami Klubu; ze spotkania wprowadzającego Członek Klubu może skorzystać w ciągu 30 dni od aktywacji 
KARNETU BASIC 1M SENIOR, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w recepcji Klubu; 

b. poradnik w postaci e-booka zawierający zbiór praktycznych informacji i wskazówek dotyczących zdrowego stylu życia, który zostanie 
przesłany na adres e-mail Członka Klubu podany w formularzu umowy. 
 

VII. Karnet FLEXI STUDENT/UCZEŃ 

1. KARNET FLEXI STUDENT/UCZEŃ przeznaczony jest dla uczniów oraz studentów do ukończenia 26 roku życia. Zakup KARNETU FLEXI 
STUDENT/UCZEŃ wymaga posiadania dokumentu potwierdzającego prawo do jego nabycia (ważna legitymacja szkolna lub studencka). 

2. KARNET FLEXI STUDENT/UCZEŃ uprawnia do korzystania z dostępnej w Klubie siłowni, zajęć grupowych oraz pływalni (dostępnej  
w wybranych Klubach): 
a. od poniedziałku do czwartku od otwarcia Klubu (zaś w przypadku Klubu całodobowego od godziny 6:00) do godziny 15:00 (liczy 

się godzina wejścia). 
b. od piątku do niedzieli w pełnych godzinach otwarcia Klubu. 

3. KARNET FLEXI STUDENT/UCZEŃ to Karnet ze wskazaniem Klubu Macierzystego. 
4. O ile którakolwiek ze Stron nie skorzysta z prawa do wcześniejszego rozwiązania umowy, KARNET FLEXI STUDENT/UCZEŃ rozwiązuje  

się z upływem 12 pełnych okresów rozliczeniowych od dnia aktywacji Karnetu. 
5. Każda ze stron ma prawo rozwiązania umowy na KARNET FLEXI STUDENT/UCZEŃ z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, 

ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. 
6. Okres rozliczeniowy równy jest miesiącowi kalendarzowemu. W przypadku, gdy pierwszy okres rozliczeniowy KARNETU FLEXI 

STUDENT/UCZEŃ jest krótszy niż miesiąc, Zdrofit pobiera pierwszą opłatę w następującej wysokości:  
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a. opłatę obliczoną proporcjonalnie do liczby dni obowiązywania Karnetu w danym miesiącu kalendarzowym – gdy umowa na Karnet 
zostanie zawarta do 19 dnia danego miesiąca; 

b. opłatę obliczoną proporcjonalnie do liczby dni obowiązywania Karnetu w danym miesiącu kalendarzowym oraz opłatę za kolejny 
pełny okres rozliczeniowy – gdy umowa na Karnet zostanie zawarta 20 dnia danego miesiąca lub później. 

7. Płatność za KARNET FLEXI STUDENT/UCZEŃ odbywa się w miesięcznych okresach rozliczeniowych z góry za dany okres rozliczeniowy  
i realizowana jest: 
a.  poprzez system płatności cyklicznych, 
b. w recepcji Klubu gotówką lub kartą  – nie dotyczy zakupu Karnetu za pośrednictwem strony internetowej Zdrofit. 

8. W przypadku wyboru płatności gotówką lub kartą za KARNET FLEXI STUDENT/UCZEŃ, przy zawarciu umowy pobierana jest kaucja w 
wysokości odpowiadającej opłacie za jeden okres rozliczeniowy. Kaucja ta rozliczana jest w ostatnim okresie rozliczeniowym 
obowiązywania umowy - Członek Klubu nie będzie zobowiązany do wnoszenia opłaty za ostatni okres rozliczeniowy korzystania z Klubu 
(okres wypowiedzenia). 

9. W ramach KARNETU FLEXI STUDENT/UCZEŃ Zdrofit umożliwia skorzystanie z opcji zamrożenia Karnetu z dowolnej przyczyny, na łączny 
okres nie dłuższy niż 14 dni w ciągu pierwszego roku oraz każdego kolejnego roku obowiązywania umowy. Zamrożenie Karnetu może 
nastąpić na okres minimum 7 dni lub jego wielokrotność, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach i na podstawie stosownego dokumentu potwierdzającego niemożność korzystania z usług Klubu Zdrofit może dopuścić 
zamrożenie KARNETU FLEXI STUDENT/UCZEŃ na dłuższy okres. 

10. W przypadku, jeżeli Członek Klubu korzystający z KARNETU FLEXI STUDENT/UCZEŃ chce skorzystać z Klubu poza godzinami wskazanymi 
w punkcie 2, obowiązuje dopłata, której wysokość została określona w Cenniku. 

11. Członek Klubu, który zakupi KARNET FLEXI STUDENT/UCZEŃ może zakupić pakiet startowy, którego zawartość oraz cena zostały 
wskazane w Cenniku (dalej „Pakiet Startowy”). Dostępność Pakietów Startowych może być różna w poszczególnych Klubach. 

12. Członek Klubu może zakupić Pakiet Startowy: 
 - w momencie zakupu Karnetu – jeżeli zakupu Karnetu dokonał w recepcji Klubu lub 
 - przy pierwszej wizycie w Klubie – jeżeli zakupu Karnetu dokonał przez Internet. 

13. Pakiet Startowy można kupić tylko raz, tzn. że przy zakupie kolejnego dowolnego Karnetu w Zdrofit Członek Klubu nie będzie mógł kupić 
kolejnego Pakietu Startowego. 

14. Szczegółowe informacje o Pakiecie Startowym stanowią załącznik do niniejszej Oferty. 
15. Dodatkowo, w przypadku, gdy KARNET FLEXI STUDENT/UCZEŃ jest pierwszym Karnetem Członka Klubu w Zdrofit, Zdrofit oferuje 

Członkowi Klubu: 
a. możliwość jednokrotnego skorzystania ze spotkania wprowadzającego, mającego na celu zapoznanie Członka Klubu  

z poszczególnymi strefami Klubu; ze spotkania wprowadzającego Członek Klubu może skorzystać w ciągu 30 dni od aktywacji 
KARNETU FLEXI STUDENT/UCZEŃ, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w recepcji Klubu; 

b. poradnik w postaci e-booka zawierający zbiór praktycznych informacji i wskazówek dotyczących zdrowego stylu życia, który zostanie 
przesłany na adres e-mail Członka Klubu podany w formularzu umowy; 

c. po wniesieniu przez Członka Klubu opłaty za drugi pełny okres rozliczeniowy umowy – możliwość zakupu karnetu YES2MOVE 
Premium uprawniającego do korzystania z platformy treningowej YES2MOVE pod adresem: www.yes2move.com   
z przedłużonym do 30 dni okresem próbnym umożliwiającym Członkowi Klubu wypróbowanie platformy YES2MOVE. Z 30-dniowego 
okresu próbnego na platformie YES2MOVE Członek Klubu może skorzystać niezależnie od tego, czy karnet YES2MOVE Premium 
będzie jego pierwszym karnetem uprawniającym do korzystania z platformy YES2MOVE. Po wniesieniu opłaty za drugi pełny okres 
rozliczeniowy KARNETU FLEXI STUDENT/UCZEŃ link umożliwiający zakup karnetu YES2MOVE Premium z wydłużonym okresem 
próbnym zostanie przesłany Członkowi Klubu na adres e-mail podany w formularzu umowy. Link będzie aktywny przez 30 dni od 
dnia przesłania go Członkowi Klubu. Dostęp do platformy YES2MOVE wymaga zarejestrowania się Członka Klubu na platformie oraz 
zaakceptowania Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego 
www.yes2move.com. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Ofercie, w zakresie usługi dostępu do platformy YES2MOVE 
zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego 

www.yes2move.com dostępny na stronie www.yes2move.com; 
d. po wniesieniu przez Członka Klubu opłaty za trzeci pełny okres rozliczeniowy umowy – voucher o wartości 50 zł do wykorzystania 

przy zakupie dowolnych produktów o wartości co najmniej 150 zł w sklepie internetowym Yes2Move pod adresem: 

www.sklep.yes2move.com; regulamin wykorzystania voucherów stanowi załącznik do niniejszej Oferty. 

 

VIII. Karnet BASIC 1M STUDENT/UCZEŃ 

1. KARNET BASIC 1M STUDENT/UCZEŃ przeznaczony jest dla uczniów oraz studentów do ukończenia 26 roku życia. Zakup KARNETU BASIC 
1M STUDENT/UCZEŃ wymaga posiadania dokumentu, potwierdzającego prawo do jego nabycia (ważna legitymacja szkolna  
lub studencka). 

2. KARNET BASIC 1M STUDENT/UCZEŃ uprawnia do korzystania z dostępnej w Klubie siłowni, zajęć grupowych oraz pływalni (dostępnej  
w wybranych Klubach) przez okres jednego miesiąca od jego aktywacji: 
a. od poniedziałku do czwartku od otwarcia Klubu (zaś w przypadku Klubu całodobowego od godziny 6:00) do godziny 15:00 (liczy  

się godzina wejścia); 
b. od piątku do niedzieli w pełnych godzinach otwarcia Klubu. 

3. KARNET BASIC 1M STUDENT/UCZEŃ to Karnet ze wskazaniem Klubu Macierzystego. 
4. KARNET BASIC 1M STUDENT/UCZEŃ to umowa zawarta na czas określony jednego miesiąca.  
5. Płatność za KARNET BASIC 1M STUDENT/UCZEŃ odbywa się jednorazowo, z góry  w recepcji Klubu gotówką lub kartą. 
6. W przypadku, jeżeli Członek Klubu korzystający z KARNETU BASIC 1M STUDENT/UCZEŃ chce skorzystać z Klubu poza godzinami 

wskazanymi w punkcie 2, obowiązuje dopłata, której wysokość została określona w Cenniku. 
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7. Członek Klubu, który zakupi KARNET BASIC 1M STUDENT/UCZEŃ może przy pierwszej wizycie w Klubie kupić pakiet startowy, którego 
zawartość oraz cena zostały wskazane w Cenniku (dalej „Pakiet Startowy”). Dostępność Pakietów Startowych może być różna 
w poszczególnych Klubach. 

8. Pakiet Startowy można kupić tylko raz, tzn. że przy zakupie kolejnego dowolnego Karnetu w Zdrofit Członek Klubu nie będzie mógł kupić 
kolejnego Pakietu Startowego. 

9. Szczegółowe informacje o Pakiecie Startowym stanowią załącznik do niniejszej Oferty. 
10. Dodatkowo, w przypadku, gdy KARNET BASIC 1M STUDENT/UCZEŃ jest pierwszym Karnetem Członka Klubu w Zdrofit, Zdrofit oferuje 

Członkowi Klubu: 
a. możliwość jednokrotnego skorzystania ze spotkania wprowadzającego, mającego na celu zapoznanie Członka Klubu  

z poszczególnymi strefami Klubu; ze spotkania wprowadzającego Członek Klubu może skorzystać w ciągu 30 dni od aktywacji 
KARNETU BASIC 1M STUDENT/UCZEŃ, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w recepcji Klubu; 

b. poradnik w postaci e-booka zawierający zbiór praktycznych informacji i wskazówek dotyczących zdrowego stylu życia, który zostanie 
przesłany na adres e-mail Członka Klubu podany w formularzu umowy.  

 

 

IX. KIDS BASIC 1M PŁYWALNIA 

1. KARNET KIDS BASIC 1M PŁYWALNIA przeznaczony jest dla dzieci od 3 do 12 roku życia.  
2. KARNET KIDS BASIC 1M PŁYWALNIA uprawnia do korzystania z dostępnej w Klubie pływalni przez okres jednego miesiąca  

od jego aktywacji:  
a. od poniedziałku do czwartku od otwarcia Klubu (zaś w przypadku Klubu całodobowego od godziny 6:00) do godziny 15:00 (liczy 

się godzina wejścia). 

b. od piątku do niedzieli w pełnych godzinach otwarcia Klubu. 

3. KARNET KIDS BASIC 1M PŁYWALNIA jest Karnetem HOME. 
4. KARNET KIDS BASIC 1M PŁYWALNIA to umowa zawarta na czas określony jednego miesiąca.  
5. Płatność za KARNET KIDS BASIC 1M PŁYWALNIA odbywa się jednorazowo, z góry w recepcji Klubu gotówką lub kartą. 
6. Dostępność do pływalni może być ograniczona przez zajęcia grupowe. 

 

Uwaga: w przypadku Karnetów uprawniających do korzystania z siłowni, zajęć zorganizowanych i pływalni, możliwość skorzystania z tych usług 
podlega ograniczeniom wiekowym wskazanym w pkt II ust. 1 Ogólnych Warunków Umowy. 

W przypadku chęci zakupu dowolnego Karnetu na fakturę (w ramach prowadzonej przez Członka Klubu jednoosobowej działalności gospodarczej), 
zakupu Karnetu można dokonać wyłącznie w recepcji Klubu. 

Załącznik nr 1 do Oferty 

 

Regulamin wykorzystania voucherów 

1. Członkowi Klubu, który zakupi dowolny Karnet z Oferty Zdrofit, przesłany zostanie w ciągu 7 dni od dnia uiszczenia opłaty za trzeci pełny 
okres rozliczeniowy Karnetu, na adres mailowy podany podczas rejestracji w Portalu Klienta, voucher w postaci ciągu znaków 
alfanumerycznych, umożliwiający dokonanie zakupów w sklepie  internetowym  Yes2Move  pod  adresem: https://sklep.yes2move.com 
(dalej  „e-Sklep”)  z  rabatem  w  wysokości  50  zł,  pod  warunkiem dokonania jednorazowo zakupów w e-Sklepie o wartości minimum 
150 zł (dalej „Voucher”).  

2. 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”). 

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

ani Sprzedawcy. 
9. 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. 
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia regulaminu    sklepu    internetowego    

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

 

 

 

 

 

 

 

https://sklep.yes2move.com/
https://sklep.yes2move.com/regulamin
https://sklep.yes2move.com/regulamin


 
 

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 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 

Załącznik nr 2 do Oferty 

Informacje dotyczące Pakietu Startowego 

1. Jeżeli Pakiet Startowy zawiera usługę w postaci treningu personalnego (dalej „Trening”):  
a. Z Treningu może skorzystać wyłącznie Członek Klubu, który zakupił Pakiet Startowy. 
b. Członek Klubu może odbyć Trening tylko w Klubie, w którym został zakupiony Pakiet Startowy. 
c. Trening trwa 45 minut. 
d. W celu odbycia Treningu należy zarezerwować termin w recepcji Klubu.  
e. Z Treningu można skorzystać  nie później niż w ciągu 30 dni od daty aktywacji Karnetu. 

2. Jeżeli Pakiet Startowy zawiera Karnet 2 WEJŚCIA W WEEKEND (dalej „Karnet 2 Wejścia”): 
a. Z Karnetu 2 Wejścia może skorzystać wyłącznie osoba trzecia, tzn. że z Karnetu 2 Wejścia nie może skorzystać Członek Klubu, który 

zakupił Pakiet Startowy. 
b. Karnet 2 Wejścia upoważnia do dwukrotnego skorzystania z Klubu Zdrofit w sobotę i niedzielę w pełnych godzinach otwarcia Klubu. 
c. Karnet 2 Wejścia uprawnia do korzystania wyłącznie z Klubu Zdrofit, w którym został zakupiony Pakiet Startowy. 
d. Karnet 2 Wejścia jest ważny przez 30 dni od dnia zakupu Pakietu Startowego. Po upływie tego terminu ważność Karnetu  

2 Wejścia wygasa. 
e. W celu odebrania Karnetu 2 Wejścia Członek Klubu, który zakupił Pakiet Startowy oraz osoba trzecia, która będzie korzystać  

z Karnetu 2 Wejścia, muszą być jednocześnie obecne w recepcji Klubu. 
f. Skorzystanie z Karnetu 2 Wejścia wymaga założenia konta w Portalu Klienta oraz akceptacji wymaganych regulaminów. 

 

 

 

Załącznik nr 2 do OWU obowiązujących od dnia 1 marca 2022 r. 

CENNIK 

FLEXI 

1. Karnet ze wskazaniem klubu macierzystego.  
2. Karnet dostępny w cenie 165 zł za okres rozliczeniowy. 

 

FLEXI Regionalny I 

1. Karnet regionalny ze wskazaniem klubu macierzystego, dostępny w klubach Zdrofit Otwock, Zdrofit Włocławek – Wzorcownia, Zdrofit 
Płock – Galeria Mazovia, Zdrofit Piaseczno – Pawia, Zdrofit Piastów – Pasaż Warszawska, Zdrofit Stara Iwiczna – Npark, Zdrofit Wołomin. 

2. Karnet dostępny w cenie 129 zł za okres rozliczeniowy. 

 

FLEXI Regionalny II 

1. Karnet regionalny ze wskazaniem klubu macierzystego, dostępny w klubach Zdrofit Gdańsk – Alchemia, Zdrofit Gdańsk – Chełm, Zdrofit 
Gdańsk – Manhattan, Zdrofit Gdańsk – Przymorze, Zdrofit Gdańsk – Rental Park, Zdrofit Gdańsk – Suchanino, Zdrofit Gdynia – Chwarzno, 
Zdrofit Gdynia – Karwiny, Zdrofit Gdynia – Riviera, Zdrofit Gdynia – Plac Kaszubski, Zdrofit Sopot, Zdrofit Wejherowo – Wejher Park, 
Zdrofit Koszalin – Forum, Zdrofit Koszalin – Galeria Kosmos, Zdrofit Kielce – Galeria Echo, Zdrofit Kielce – Galeria Korona. 

2. Karnet dostępny w cenie 139 zł za okres rozliczeniowy. 

 

PRO 12M 

3. Karnet ze wskazaniem klubu macierzystego.  
4. Karnet dostępny w cenie 129 zł za okres rozliczeniowy. 

 

PRO 12M Regionalny I 

1. Karnet regionalny ze wskazaniem klubu macierzystego, dostępny w klubach Zdrofit Otwock, Zdrofit Włocławek – Wzorcownia, Zdrofit 
Płock – Galeria Mazovia, Zdrofit Piaseczno – Pawia, Zdrofit Piastów – Pasaż Warszawska, Zdrofit Stara Iwiczna – Npark, Zdrofit Wołomin. 

2. Karnet dostępny w cenie 109 zł za okres rozliczeniowy. 
 

PRO 12M Regionalny II 

1. Karnet regionalny ze wskazaniem klubu macierzystego, dostępny w klubach Zdrofit Gdańsk – Alchemia, Zdrofit Gdańsk – Chełm, Zdrofit 
Gdańsk – Manhattan, Zdrofit Gdańsk – Przymorze, Zdrofit Gdańsk – Rental Park, Zdrofit Gdańsk – Suchanino, Zdrofit Gdynia – Chwarzno, 
Zdrofit Gdynia – Karwiny, Zdrofit Gdynia – Riviera, Zdrofit Gdynia – Plac Kaszubski, Zdrofit Sopot, Zdrofit Wejherowo – Wejher Park, 
Zdrofit Koszalin – Forum, Zdrofit Koszalin – Galeria Kosmos, Zdrofit Kielce – Galeria Echo, Zdrofit Kielce – Galeria Korona. 

2. Karnet dostępny w cenie 119 zł za okres rozliczeniowy. 
 

PRO ROCZNY 

Karnet dostępny w cenie 1289 zł. 

 

BASIC 1M 



 
 

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 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 

Karnet dostępny w cenie 259 zł. 

 

BASIC 4 WEJŚCIA 

Karnet dostępny w cenie 129 zł. 

 

BASIC 1M SENIOR 

Karnet dostępny w cenie 99 zł. 

 

FLEXI STUDENT/UCZEŃ 

Karnet dostępny w cenie 89 zł za okres rozliczeniowy. 

 

BASIC 1M STUDENT/UCZEŃ 

Karnet dostępny w cenie 109 zł. 

 

BASIC 1M KIDS  
1. Karnet HOME dostępny w klubie Zdrofit Kielce – Galeria Korona. 
2. Karnet dostępny w cenie 79 zł. 

          

 

OPŁATA CZŁONKOWSKA – 49 zł.  

         DOPŁATA W CELU KORZYSTANIA Z KARNETU POZA GODZINAMI JEGO OBOWIĄZYWANIA – 15 zł. 

DUPLIKAT KARTY – 20 zł. 

POMIAR SKŁADU MASY CIAŁA – 19 zł. 

 

PAKIET STARTOWY – 49 zł 

1. Zawartość: płyn do dezynfekcji, worek Zdrofit, Karnet 2 wejścia. 

2. Dostępny w klubach: Zdrofit Koszalin – Galeria Kosmos, Zdrofit Koszalin – Atrium Koszalin, Zdrofit Gdańsk – CH Manhattan, Zdrofit 

Gdańsk – Suchanino, Zdrofit Gdynia – Karwiny, Zdrofit Gdańsk – Przymorze, Zdrofit Wejherowo – Wejher Park, Zdrofit Sopot – Sopot 

Centrum, Zdrofit Gdańsk – CH Rental Park, Zdrofit Gdańsk – Chełm, Zdrofit Gdańsk – Alchemia, Zdrofit Gdynia – CH Riviera, Zdrofit 

Płock – Mazovia, Zdrofit Włocławek – Wzorcownia, Zdrofit Gdynia – Chwarzno, Zdrofit Bielany – Galeria Młociny, Zdrofit Bielany – 

Marymoncka, Zdrofit Bielany – Przy Agorze, Zdrofit Śródmieście – Rondo ONZ, Zdrofit Tarchomin – Galeria Północna, Zdrofit 

Tarchomin – Światowida, Zdrofit Ursus – Dzieci Warszawy, Zdrofit Wola – Skierniewicka, Zdrofit Mokotów – Galeria Mokotów, 

Zdrofit Mokotów – Al. Wilanowska, Zdrofit Mokotów – Konstruktorska, Zdrofit Mokotów – Marynarska, Zdrofit Ursynów – Puławska, 

Zdrofit Włochy – Krakowiaków, Zdrofit Ochota – Al. Jerozolimskie, Zdrofit Kielce – Galeria Echo, Zdrofit Kielce – Galeria Korona, 

Zdrofit Mokotów – Europlex, Zdrofit Śródmieście – Metro Politechnika, Zdrofit Centrum – Krucza, Zdrofit Stegny – Mangalia, Zdrofit 

Wola – Warsaw Spire, Zdrofit Wola – Jana Kazimierza, Zdrofit Wawer – CH Ferio, Zdrofit Wołomin – Galeria Wołomin, Zdrofit Otwock 

– Kołłątaja, Zdrofit Mokotów – Metro Wilanowska, Zdrofit Mokotów – Bobrowiecka, Zdrofit Mokotów – Warszawianka, Zdrofit 

Gocław – Atrium Promenada, Zdrofit Gocław – Ostrobramska, Zdrofit Wesoła – Trakt Brzeski, Zdrofit Targówek – Atrium Targówek, 

Zdrofit Śródmieście – Metro Dw. Gdański, Zdrofit Żoliborz – Szamocka, Zdrofit Żoliborz – Centrum Olimpijskie, Zdrofit Legionowo – 

Zegrzyńska, Zdrofit Legionowo – DH Maxim, Zdrofit Śródmieście – CH Arkadia, Zdrofit Targówek – Galeria Renova, Zdrofit Pruszków 

CH Nowa Stacja, Zdrofit Mokotów – Plac Unii, Zdrofit Wola – Wolska, Zdrofit Wola – Wola Park, Zdrofit Praga – Koneser. 

PAKIET STARTOWY – 99 zł 

1. Zawartość: torba sportowa Zdrofit, płyn do dezynfekcji, trening personalny, Karnet 2 wejścia. 

2. Dostępny w klubach: Zdrofit Koszalin – Galeria Kosmos, Zdrofit Koszalin – Atrium Koszalin, Zdrofit Gdańsk – CH Manhattan, Zdrofit 

Gdańsk – Suchanino, Zdrofit Gdynia – Karwiny, Zdrofit Gdańsk – Przymorze, Zdrofit Wejherowo – Wejher Park, Zdrofit Sopot – Sopot 

Centrum, Zdrofit Gdańsk – CH Rental Park, Zdrofit Gdańsk – Chełm, Zdrofit Gdańsk – Alchemia, Zdrofit Gdynia – CH Riviera, Zdrofit 

Płock – Mazovia, Zdrofit Włocławek – Wzorcownia, Zdrofit Gdynia – Chwarzno, Zdrofit Bielany – Galeria Młociny, Zdrofit Bielany – 

Marymoncka, Zdrofit Bielany – Przy Agorze, Zdrofit Śródmieście – Rondo ONZ, Zdrofit Tarchomin – Galeria Północna, Zdrofit 

Tarchomin – Światowida, Zdrofit Ursus – Dzieci Warszawy, Zdrofit Wola – Skierniewicka, Zdrofit Mokotów – Galeria Mokotów, 

Zdrofit Mokotów – Al. Wilanowska, Zdrofit Mokotów – Konstruktorska, Zdrofit Mokotów – Marynarska, Zdrofit Ursynów – Puławska, 

Zdrofit Włochy – Krakowiaków, Zdrofit Ochota – Al. Jerozolimskie, Zdrofit Kielce – Galeria Echo, Zdrofit Kielce – Galeria Korona, 

Zdrofit Mokotów – Europlex, Zdrofit Śródmieście – Metro Politechnika, Zdrofit Centrum – Krucza, Zdrofit Stegny – Mangalia, Zdrofit 

Wola – Warsaw Spire, Zdrofit Wola – Jana Kazimierza, Zdrofit Wawer – CH Ferio, Zdrofit Wołomin – Galeria Wołomin, Zdrofit Otwock 

– Kołłątaja, Zdrofit Mokotów – Metro Wilanowska, Zdrofit Mokotów – Bobrowiecka, Zdrofit Mokotów – Warszawianka, Zdrofit 

Gocław – Atrium Promenada, Zdrofit Gocław – Ostrobramska, Zdrofit Wesoła – Trakt Brzeski, Zdrofit Targówek – Atrium Targówek, 

Zdrofit Śródmieście – Metro Dw. Gdański, Zdrofit Żoliborz – Szamocka, Zdrofit Żoliborz – Centrum Olimpijskie, Zdrofit Legionowo – 

Zegrzyńska, Zdrofit Legionowo – DH Maxim, Zdrofit Śródmieście – CH Arkadia, Zdrofit Targówek – Galeria Renova, Zdrofit Pruszków 

– CH Nowa Stacja, Zdrofit Mokotów – Plac Unii, Zdrofit Wola – Wolska, Zdrofit Wola – Wola Park, Zdrofit Praga – Koneser. 


