`
Warunki Promocji „UMOWA HOME OPEN”
obowiązujące od dnia 5 września 2019 r.
1. Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") określa warunki obowiązywania promocyjnego
Karnetu UMOWA HOME OPEN (dalej, jako: "UMOWA HOME OPEN") 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. UMOWA HOME OPEN jest karnetem dostępnym w ramach promocji w wybranych Klubach
Zdrofit. Informację o tym, czy UMOWA HOME OPEN jest dostępna w danym Klubie, można
uzyskać bezpośrednio w wybranym Klubie, lub na stronie internetowej Zdrofit pod adresem
www.zdrofit.pl .
3. UMOWA HOME OPEN uprawnia do nielimitowanego korzystania z siłowni i zajęć grupowych
wyłącznie w jednym Klubie Zdrofit, w którym został zakupiony, w pełnych godzinach otwarcia
Klubu.
4. UMOWA HOME OPEN zawarta jest na czas nieokreślony.
5. Każda ze stron ma prawo jej rozwiązania z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia,
ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.
6. Płatność za UMOWĘ HOME OPEN odbywa się w miesięcznych okresach rozliczeniowych, z góry
za dany miesiąc i realizowana jest:
a. poprzez system płatności cyklicznych "Espago";
b. w recepcji Klubu gotówką lub kartą (w tym przypadku opłata jest większa o 20 zł
miesięcznie).
7. W ramach UMOWY HOME OPEN Zdrofit umożliwia skorzystanie z opcji zawieszenia Karnetu:
a. z dowolnej przyczyny, jednokrotnie w trakcie jednego okresu rozliczeniowego, na okres 7
do 21 dni.
b. na podstawie zwolnienia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego niemożność
korzystania z usług Klubu, na okres wskazany w tym dokumencie, jednak nie dłuższy, niż 3
miesiące.
8. W przypadku, gdy UMOWA HOME OPEN jest pierwszym Karnetem zakupionym w Zdrofit,
Członek Klubu otrzymuje voucher na start obejmujący konsultacje z trenerem oraz pomiar
składu masy ciała. W celu realizacji vouchera na start Członek Klubu zobowiązany jest uzgodnić
czas jego wykorzystania z personelem Klubu.
9. Wysokość opłaty wynosi 99,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) miesięcznie, z
zastrzeżeniem punktu 9.
10. W wybranych Klubach, zgodnie z informacją dostępną w Klubie oraz na stronie internetowej
www.zdrofit.pl obowiązuje dodatkowa zniżka na pierwszy miesiąc obowiązywania UMOWY
HOME OPEN – w tym przypadku opłata za pierwszy miesiąc wynosi 19,00 zł (dziewiętnaście
złotych).
11. Z promocji, pod warunkiem jej obowiązywania, na warunkach określonych w niniejszym
regulaminie można skorzystać raz na 12 miesięcy.
12. Przy zakupie UMOWY HOME OPEN nie jest pobierana Opłata Członkowska.
13. 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.

