REGULAMIN PROMOCJI „GIGAFIT ZDROFIT”
1. Niniejszy regulamin określa warunki promocji „GIGAFIT ZDROFIT” (dalej jako: "GIGAFIT ZDROFIT")
oferowanej 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, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000370919, posiadającą numer NIP: 8361676510 oraz numer REGON:
750721670, kapitał zakładowy: 2.894.287,00 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 jako „Zdrofit”).
2. GIGAFIT ZDROFIT to umowa o świadczenie usług w ramach, której Zdrofit świadczy na rzecz Członka
Klubu następujące usługi:
a) Karnet GIGAFIT ZDROFIT zapewniający dostęp do klubów fitness;
b) Dostęp do platformy yes2move.com w zakresie karnetu Yes2Move Premium+.
3. GIGAFIT ZDROFIT to umowa zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron ma prawo jej rozwiązania z
zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.
4. Z GIGAFIT ZDROFIT skorzystać mogą wyłącznie osoby fizyczne posiadające stałe miejsce zamieszkania
lub zwykłe miejsce pobytu na terytorium Polski, które ukończyły 18 rok życia i mają pełną zdolność do
czynności prawnych.
5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie dostępu do platformy yes2move zostaje
zawarta w momencie dokonania zakupu GIGAFIT ZDROFIT za pośrednictwem serwisu www.zdrofit.pl
lub bezpośrednio w klubie sieci fitness Zdrofit, oraz dokonania płatności za pierwszy okres
rozliczeniowy.
6. Rozwiązanie lub odstąpienie w zakresie Karnetu GIGAFIT ZDROFIT lub dostępu do platformy Yes2Move
jest równoznaczne z rozwiązaniem lub odstąpieniem od całego GIGAFIT ZDROFIT.
7. Płatność za GIGAFIT ZDROFIT (tj. za Karnet GIGAFIT ZDROFIT oraz dostęp do platformy Yes2Move)
odbywa się w miesięcznych okresach rozliczeniowych zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy sieci
fitness Zdrofit, z góry za dany miesiąc i realizowana jest poprzez system płatności cyklicznych "Espago".
8. GIGAFIT ZDROFIT dostępny jest w cenie 199 zł za okres rozliczeniowy, tj. 169 zł za Karnet GIGAFIT
ZDROFIT i 30 zł za dostęp do platformy https://www.yes2move.com
9. Karnet GIGAFIT ZDROFIT to Karnet ze wskazaniem Klubu Macierzystego, w ramach którego dodatkowo
Zdrofit umożliwia nielimitowane korzystanie z siłowni oraz zajęć grupowych w pozostałych Klubach
sieci Zdrofit, a także Klubach następujących Sieci Fitness Benefit Systems: Fabryka Formy, Fitness
Academy, My Fitness Place, S4, StepOne oraz sieci fitness Fit Fabric należącej do spółki Fit Fabric Sp. z
o.o. z siedzibą w Łodzi (90-766 Łódź) przy ulicy 1 Maja 119/121, NIP: 728-27-87-835, wpisanej do
rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000649393, jednak nie jest zobowiązany
wobec Członka Klubu do świadczenia w nich usług, co oznacza, że zmiana lokalizacji lub zamknięcie
któregokolwiek z nich nie stanowi zmiany umowy.
10. Przed skorzystaniem z Klubu innej Sieci Fitness Benefit Systems niż Zdrofit lub z sieci fitness Fit Fabric,
Członek Klubu zobowiązany jest do wypełnienia oraz podpisania Deklaracji lub formularza zgodnie ze
wzorem stosowanym w danej sieci, zapoznania się oraz akceptacji i stosowania regulaminów
zawierających zasady porządkowe funkcjonowania danego Klubu, dostępnych w recepcji danego
Klubu. Aktualne regulaminy dostępne są również na stronach internetowych sieci, odpowiednio pod
adresami:
a) dla Klubów Fabryki Formy: https://www.fabryka-formy.pl/,
b) dla Klubów Fitness Academy: https://www.fitness-academy.com.pl/,
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c) dla Klubów My Fitness Place: https://www.myfitnessplace.pl/,
d) dla Klubów S4: https://www.fitnessclubs4.pl/,
e) dla Klubów StepOne: https://www.stepone.pl/,
f) dla Klubów FitFabric: https://www.fitfabric.pl/.
11. Dostęp do platformy Yes2Move odbywa się za pośrednictwem strony internetowej
https://www.yes2move.com i wymaga zarejestrowania się Członka Klubu na platformie oraz
zaakceptowania Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu
internetowego https://www.yes2move.com. Dane niezbędne do zalogowania do platformy Członek
Klubu otrzyma na wskazany przez niego w deklaracji adres e-mail.
12. W ramach Karnetu GIGAFIT ZDROFIT, Zdrofit umożliwia skorzystanie z opcji zawieszenia realizacji
usług:
a) z dowolnej przyczyny, jednokrotnie w trakcie jednego okresu rozliczeniowego, na okres od 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.
13. Zawieszenie Karnetu GIGAFIT ZDROFIT nie jest równoznaczne z zawieszeniem uprawnienia dostępu
do platformy Yes2Move.
14. Promocja obowiązuje od dnia 18 listopada 2020 r. do odwołania.
15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdują
postanowienia Ogólnych Warunków Umowy sieci fitness Zdrofit oraz Regulamin sieci fitness klubów
Zdrofit dostępne w recepcji Klubów Zdrofit oraz na www.zdrofit.pl , a także, w zakresie usługi dostępu
do platformy yes2move.com postanowienia Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną
www.yes2move.com.

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, KAPITAŁ ZAKŁADOWY 2.894.287,00 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

