
 
 

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, BDO 000558784, 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 

Regulamin Promocji „Karnet Flexi Aqua” 

 

1. Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") określa warunki promocji „Karnet Flexi Aqua” (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, NIP 8361676510, REGON 750721670, BDO 000558784 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 przy Placu Europejskim 3 (00-844 Warszawa),  

NIP: 8361676510 (dalej: "Zdrofit"). 

2. W ramach Promocji, każda osoba może dokonać zakupu KARNETU FLEXI AQUA (dalej jako „Karnet”).  

3. Karnet uprawnia do nielimitowanego korzystania z zajęć grupowych Aqua organizowanych przez Zdrofit na pływalni 

Warszawianka.  

4. Karnet to umowa zawarta na czas nieokreślony. 

5. Karnet jest karnetem HOME, dostępnym w cenie 229 zł za okres rozliczeniowy. 

6. Płatność za Karnet odbywa się z góry za dany okres rozliczeniowy i realizowana jest w recepcji Klubu: 

a) poprzez system płatności cyklicznych, 

b) gotówką lub kartą. 

7. W przypadku wyboru płatności gotówką lub kartą za Karnet, 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. Okres rozliczeniowy równy jest miesiącowi kalendarzowemu. W przypadku, gdy pierwszy okres rozliczeniowy Karnetu 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. 

9. Każda ze stron ma prawo rozwiązania umowy na Karnet z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem 

na koniec okresu rozliczeniowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy może zostać złożone najwcześniej w czasie 

trwania pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego umowy. 

10. W ramach Karnetu 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 na dłuższy okres.  

11. Dodatkowo, w przypadku, gdy KARNET FLEXI AQUA jest pierwszym Karnetem Członka Klubu w Zdrofit, Zdrofit oferuje 

Członkowi Klubu w ciągu 30 dni od aktywacji KARNETU FLEXI AQUA, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w recepcji 

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

Klubu z poszczególnymi strefami Klubu, w tym możliwość jednokrotnego dokonania analizy składu ciała w analizatorze 

składu ciała (informacja o dostępności analizatora składu ciała w Klubie można uzyskać w recepcji Klubu) lub wykonanie 

testu sprawności fizycznej. 

12. Promocja obowiązuje od dnia 3 stycznia 2023 r. do odwołania. 

13. Promocja nie łączy się z innym promocjami oferowanymi przez Zdrofit. 

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Ogólnych 

Warunków Umowy oraz Regulaminu sieci fitness klubów Zdrofit, dostępnych w recepcji Klubów oraz na www.zdrofit.pl. 

 


