Warunki Promocji „UMOWA KOSZALIN + 4 WEJŚCIA NA PŁYWALNIĘ”

1. Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") określa warunki Promocji UMOWA KOSZALIN
+ 4 WEJŚCIA NA PŁYWALNIĘ (dalej, jako: "Promocja") organizowanej 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, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000370919, posiadającą numer
NIP: 8361676510 oraz numer REGON: 750721670, kapitał zakładowy: 2 858 842,00 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 Klient może w cenie 129,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć
i 00/100 zł) miesięcznie nabyć pakiet obejmujący:
a. Karnet HOME OPEN w Klubie Koszalin – Galeria Kosmos, uprawniający
do nielimitowanego korzystania z siłowni i zajęć grupowych w Klubie Koszalin –
Galeria Kosmos,
b. Karnet HOME OPEN w Klubie Koszalin – Atrium Koszalin, uprawniający
do nielimitowanego korzystania z siłowni i zajęć grupowych w Klubie Koszalin –
Atrium Koszalin
c. oraz uprawniony będzie do korzystania z pływalni – Parku Wodnego Koszalin
(znajdującego się w Koszalinie przy ul. Rolna 14) (dalej, jako „Pływalnia”), nie
częściej niż 4 razy po 60 min w okresie rozliczeniowym.
3. Korzystanie z Pływalni odbywa się na podstawie Karty Członkowskiej, co oznacza, że
Członek Klubu zobowiązany jest do jej posiadania również podczas wejścia na Pływalnię
– w tym zakresie stosowane są analogiczne zasady, jak przy wejściu do Klubu.
4. Członek Klubu korzystający z Pływalni zobowiązany jest do zapoznania się oraz
stosowania do wszelkich zasad obowiązujących osoby korzystające z Pływalni, dostępnych
w Pływalni oraz na stronie internetowej Pływalni.
5. W przypadku przekroczenia czasu korzystania z Pływalni w ramach niniejszej Promocji
Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczenia opłat stosowanych przez operatora
Pływalni.
6. Umowa zawarta na podstawie niniejszej Promocji obowiązuje przez okres 12 miesięcy od
dnia aktywacji Karnetu, o ile którakolwiek ze Stron nie skorzysta z prawa do
wcześniejszego rozwiązania umowy.
7. Każda ze stron ma prawo rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.
8. Płatność za umowę 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 cena Karnetu jest większa o
20 zł miesięcznie) – nie dotyczy zakupu za pośrednictwem strony internetowej
Zdrofit.

9. W przypadku wyboru płatności w Klubie, przy zawarciu umowy pobierana jest kaucja
w wysokości odpowiadającej opłacie za jeden miesiąc. Kaucja ta rozliczana jest w ostatnim
miesiącu obowiązywania umowy - Członek Klubu nie będzie zobowiązany do wnoszenia
opłaty za ostatni miesiąc korzystania z Klubu (miesiąc wypowiedzenia lub 12 miesiąc
obowiązywania umowy).
10. Osoba korzystająca z Promocji, która spełnia warunki do otrzymania vouchera na start
zgodnie z Warunkami Promocji „UMOWA HOME OPEN” otrzymuje wyłącznie jeden
voucher. W celu realizacji vouchera na start Członek Klubu zobowiązany jest uzgodnić
czas jego wykorzystania z personelem Klubu.
11. Przy skorzystania z Promocji nie jest pobierana Opłata Członkowska.
12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują
postanowienia Ogólnych Warunków Umowy, Warunków Promocji „UMOWA HOME
OPEN” oraz Regulaminu sieci fitness klubów Zdrofit, dostępne w recepcji każdego z
Klubów Zdrofit i zamieszczone na stronie Internetowej www.zdrofit.pl.
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