Warunki Promocji „5 ZA 5. Wystartuj na piątkę!”

1. Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") określa warunki sprzedaży promocyjnego Karnetu
„5 za 5. Wystartuj na piątkę!” (dalej, jako: "5 ZA 5") oferowanego przez Zdrofit spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mangalia 4, 02-758 Warszawa, KRS: 0000643347,
NIP: 113 253 95 87, kapitał zakładowy 502.050,00 zł (dalej: "Zdrofit").
2. „5 ZA 5” jest karnetem dostępnym w ramach promocji we wszystkich Klubach Zdrofit.
3. Promocja jest dostępna od dnia 16 maja 2019 r. do odwołania.
4. Z Promocji może skorzystać każdy tj. zarówno osoba, która jest członkiem klubu, jak i nowy
klient.
5. „5 ZA 5” uprawnia do nielimitowanego korzystania usług Klubu (z wyłączeniem usług,
dla których przewidziane są dodatkowe opłaty) w pełnych godzinach otwarcia Klubu przez
okres 5 dni od dnia jego aktywacji.
6. Aktywacja „5 ZA 5” musi się odbyć w ciągu 5 dni od dnia jego zakupu.
7. Osoba, która skorzysta z Promocji otrzymuje dodatkowo voucher na pomiar składu masy
ciała oraz konsultację z trenerem. W celu realizacji vouchera na start należy uzgodnić czas
jego wykorzystania z personelem Klubu.
8. Wysokość opłaty za „5 ZA 5” wynosi 5,00 zł (słownie: pięć złotych).
9. Osoba korzystająca z Promocji jest zwolniona z opłaty członkowskiej jednak skorzystanie
z Promocji nie zwalania z obowiązku uiszczenia takiej opłaty przy zakupie kolejnego
karnetu, o ile opłata taka zostanie przewidziana.
10. Z Promocji można skorzystać wyłącznie raz.
11. Jeżeli Klient, który skorzystał z promocji “5 za 5” skorzysta następnie, ze stałej Oferty Zdrofit
(tj. dokona zakupu jednego z karnetów wskazanych w Ofercie stanowiącej Załącznik nr 1
do OWU, po cenie wskazanej w Cenniku stanowiącym załącznik nr 2 do OWU), otrzyma
on pozostałe elementy vouchera na start zgodnie z Ofertą oraz te, których nie wykorzystał
w ramach promocji „5 za 5”.
12. Ze względów organizacyjnych każda osoba biorąca udział w Promocji otrzyma kartę
członkowską z kodem kreskowym, która nie umożliwia przejścia przez bramki
półautomatycznych. W celu wejścia do Klubu wyposażonego w bramki półautomatyczne,
konieczne jest skorzystanie z Recepcji Klubu.
13. W przypadku korzystania w ramach Promocji z Klubu wyposażonego w szafki zamykane
na kłódkę, osoba korzystająca z Promocji może wypożyczyć kłódkę bez dodatkowej opłaty.
14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują
postanowienia Ogólnych Warunków Umowy oraz Regulaminu sieci fitness klubów Zdrofit,
dostępne w recepcji każdego z Klubów Zdrofit i zamieszczone na stronie Internetowej
www.zdrofit.pl.

