Warunki Promocji „UMOWA OPEN + PŁYWALNIA”

1. Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") określa warunki obowiązywania promocyjnego
Karnetu UMOWA OPEN + PŁYWALNIA (dalej jako: "UMOWA OPEN + PŁYWALNIA") 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 OPEN + PŁYWALNIA jest karnetem dostępnym w ramach promocji, uprawniającym do:
a. nielimitowanego korzystania z dostępnej we wszystkich Klubach siłowni oraz zajęć
grupowych w pełnych godzinach otwarcia Klubu.
b. Korzystania ze wskazanych przez Zdrofit (w tym prowadzonych przez partnerów Zdrofit)
pływalni, nie częściej niż 4 razy po 60 min w okresie rozliczeniowym. Informacja o tym,
jakie pływalnie objęte są możliwością skorzystania w ramach UMOWY OPEN
+ PŁYWALNIA znajduje się na stronie internetowej Zdrofit.
3. Zdrofit w ramach UMOWY OPEN + PŁYWALNIA uprawniony jest do zmiany lub poszerzenia listy
dostępnych pływalni, jednak zobowiązany jest do zapewnienia co najmniej jednej pływalni, do
skorzystania z której, uprawniony będzie Członek Klubu.
4. 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.
5. Członek Klubu korzystający z pływalni zobowiązany jest do zapoznania się oraz stosowania do
wszelkich zasad obowiązujących osoby korzystające z danej pływalni.
6. W przypadku przekroczenia czasu korzystania z pływalni w ramach UMOWY OPEN + PŁYWALNIA
Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczenia opłat stosowanych przez operatora danej
pływalni.
7. UMOWA OPEN + PŁYWALNIA to umowa zawarta na czas nieokreślony.
8. Każda ze stron ma prawo jej rozwiązania z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
Okres wypowiedzenia liczony jest od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego następującego po
okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu zostało złożone.
9. Płatność za UMOWĘ OPEN + PŁYWALNIA 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 20,00
zł miesięcznie) – nie dotyczy zakupu za pośrednictwem strony internetowej Zdrofit.
10. W przypadku wyboru płatności za Karnet UMOWA OPEN + PŁYWALNIA 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).
11. W przypadku gdy pierwszym Karnetem zakupionym w Zdrofit jest UMOWA OPEN + PŁYWALNIA,
Członek Klubu otrzymuje: torbę albo ręcznik, voucher na start obejmujący konsultacje
z trenerem oraz pomiar składu masy ciała, plan treningowy i trening wprowadzający. W celu
realizacji vouchera na start, Członek Klubu zobowiązany jest uzgodnić czas jego wykorzystania
z personelem Klubu.
12. W ramach UMOWY OPEN + PŁYWALNIA, 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 OPEN + PŁYWALNIA w przypadku, gdy usługi te
nie spełnią jego oczekiwań.
14. Gwarancja Satysfakcji przeznaczona jest jedynie dla nowych Członków Klubu tj. nabywających
pierwszy Karnet.
15. Oświadczenie o rezygnacji z UMOWY OPEN + PŁYWALNIA w ramach Gwarancji Satysfakcji może
być złożone w terminie do 30 dni od daty aktywacji tego Karnetu i wyłącznie po minimum
czterokrotnym skorzystaniu z usług Klubu (siłowni lub zajęć grupowych) UMOWY OPEN
+ PŁYWALNIA.
16. Członkowi Klubu, który rezygnuje z korzystania z usług Zdrofit w ramach Gwarancji Satysfakcji,
zwracane są uiszczone przez niego opłaty, za wyjątkiem Opłaty Członkowskiej, na podstawie
dołączonego do oświadczenia o rezygnacji, dowodu ich poniesienia (np. paragon / faktura).
17. Przy zakupie UMOWY OPEN + PŁYWALNIA nie jest pobierana Opłata Członkowska.
18. 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.

