REGULAMIN
SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „GIFTPACK”
1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej GIFTPACK jest Fit Fabric Sp. z o.o. z
siedzibą w Łodzi (90-766 Łódź) przy ulicy 1 Maja 119/121, NIP: 728-27-87-835, kapitał zakładowy
6.000,00 zł, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem: 0000649393, tel: +48 505 450 340, kontakt@fitfabric.pl (określana dalej jako
Organizator).
2. Regulamin określa zasady sprzedaży premiowej „GIFTPACK” (oznaczanej dalej jako Promocja).
3. Udział w Promocji jest jednoznaczny z zapoznaniem się przez Klienta z treścią niniejszego
regulaminu oraz akceptacją jego postanowień.
4. Promocja obowiązuje od dnia 19.09.2019 roku do wyczerpania zapasów. W Promocji przewidziano
łącznie do wydania 2.500 sztuk Giftpacków.
5. Celem wzięcia udziału w Promocji Klient powinien zawrzeć w jednym z klubów fitness
prowadzonych przez Organizatora Umowę o Zakup Karnetu w okresie od 19.09.2019 roku do
wyczerpania zapasów. Każdy Klient, który w tym okresie zawrze Umowę o Zakup Karnetu
otrzyma prezent "Giftpack", w którym znajdują się vouchery oraz drobne upominki przekazane w
celach marketingowych przez poniżej wymienione firmy:
• Król Kul – voucher na 2 gry w kręgle (upoważnia do zagrania dwóch gier przez jedną osobę
lub rozgrywki po jednej grze dla dwóch osób) ważny do 30.11.2019 roku,
• Woźniak Photography - voucher rabatowy 500,00 zł na usługę photo/video lub voucher
rabatowy 1.000,00 zł na kompleksową produkcję foto/video ważny w okresie od 01.10.2019
r. do 30.04.2020 roku,
• Rezydencja Nieruchomości – voucher rabatowy 50 % na pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami,
• Teatr Klub – voucher zapewniających wstęp dla jednej osoby na imprezę o wartości 15,00
zł,
• Aleksandra Kapka - voucher uprawniający do zniżki 20% na całą ofertę,
• Kluszczyński Fit Catering - voucher o wartości 100,00 zł przy zakupie diety od 20 dni ważny
do 31.10.2019 roku,
• Mary Kay - voucher na warsztaty "piękno w twoich rękach" o wartości 300,00 zł ważny do
31.12.2019 roku,
• Avete - voucher uprawniający do zniżki 35% na sesję fizjoterapeutyczną ważny do
31.12.2019 roku,
• Avete - voucher uprawniający do zniżki 50% na zabieg depilacji laserowej ważny do
31.12.2019 roku,
• Avete - voucher na bezpłatny zabieg drenażu limfatycznego ważny do 31.12.2019 roku,
• Arena Laser Games - voucher rabatowy -50% na elektroniczny paintball dla 2 osób ważny
do 30.06.2020 roku,
• Experymentarum - voucher rabatowy -50% na wystawę interaktywną dla 2 osób ważny do
30.06.2020 roku,
• Co:Spot - voucher na miesiąc co-worku za darmo,
• Fit-shop - voucher rabatowy -15%,
• Intima Art&Este - voucher na bezpłatną konsultację z ginekologii estetycznej, urologii
estetycznej lub medycyny estetycznej oraz 20% zniżki na wybrany zabieg,
• Yasumi - voucher rabatowy -30% przy zakupie karnetu na zabieg na twarz i ciało o wartości
co najmniej 1.000,00 zł,
• Elitte - voucher rabatowy -50% na infuzję tlenową twarzy lub -30% na manicure hybrydowy,
• Takżetego wege bistro - voucher rabatowy -30% na dietę pudełkową na pierwsze 10 dni,
• I am BIO - Isotonik sport drink 700ml
• Formotiva - BCAA 10g i protein bar 50g
• Ehrmann - high protein pudding 200g i higt protein shot 250ml
• Fit Systematic - shower gel 100g
• Fit Fabric - bransoletka i smyczka z logo

6. Dla uniknięcia wątpliwości, Organizator wyjaśnia, że zgromadzone w Gitpacku vouchery oraz
drobne upominki nie stanowią własności Organizatora (z wyjątkiem bransoletki i smyczki z logo
Fit Fabric), lecz wyżej oznaczonych Partnerów i udostępnione zostały Fit Fabric celem ich dalszego
przekazania Klientom w celach promocyjnych marki Fit Fabric oraz marki Partnera.
7. Prawa związane z korzystaniem z voucherów oraz drobnych upominków nie mogą być
sprzedawane lub w innych sposób zbywane na rzecz osób trzecich.
8. Promocja będzie realizowana we wszystkich klubach fitness należących do sieci Fit Fabric.
9. Każdy Klient może wziąć udział w Promocji zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym
Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że w Promocji nie mogą brać udziału osoby zatrudnione w Fit
Fabric lub świadczące usługi na rzecz Fit Fabric na innej podstawie.
10. Odbiór Giftpack jest potwierdzany przez Klienta poprzez podanie imienia, nazwiska oraz złożenie
podpisu. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z zasadami wyrażonymi w polityce
prywatności.
11. Reklamacje, związane z realizacją i przebiegiem Promocji przez Fit Fabric Klient może złożyć w
formie pisemnej w recepcji Klubu, przesłać do Zarządu Fit Fabric Sp. z o.o. z/s w Łodzi przesyłką
pocztową na adres korespondencyjny ul. 1 Maja 119/121, 90-766 Łódź lub złożyć w siedzibie Fit
Fabric mieszczącej się pod wskazanym adresem korespondencyjnym. Zarząd Fit Fabric rozpatrzy
reklamacje nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania. W szczególnie skomplikowanych
przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 45 dni, o wydłużonym
terminie rozpatrywania reklamacji wraz z uzasadnieniem Klient zostanie poinformowany w
formie pisemnej. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej na adres
korespondencyjny wskazany przez zgłaszającego reklamację lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
12. W przypadku reklamacji produktu lub usługi udostępnianych w ramach Promocji,
odpowiedzialność ponosi wyłącznie podmiot świadczący usługę lub przekazujący produkt.
13. Regulamin dostępny jest we wszystkich klubach Organizatora, a także na stronie internetowej
fitfabric.pl.

