REGULAMIN PROMOCJI

„Dobra Forma”
§1. Niniejszy dokument (zwany dalej "Regulaminem Promocji") jest regulaminem w rozumieniu art. 384
kodeksu cywilnego i określa warunki skorzystania z Promocji oraz prawa i obowiązki Uczestników
Promocji.
§2. Organizatorem Promocji jest FIT FABRIC Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-766) przy alei 1 Maja 119 lok.
121, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla ŁodziŚródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000649393, o kapitale zakładowym
wynoszącym 6.000,00 (sześć tysięcy 0/100) złotych, posiadająca NIP: 7282787835, REGON: 101321861.
§3. Promocja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie Promocji,
który dostępny jest w Klubach oraz on-line na stronie internetowej www.fitfabric.pl.
§4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują postanowienia
Ogólnych Warunków Świadczenia Usług w Klubie Fit Fabric.
§5. Przed wzięciem udziału w Promocji Uczestnik Promocji (Kupujący) jest zobowiązany zapoznać się
z niniejszym Regulamin i zaakceptować go.
§6. Promocja trwa od dnia 06.12.2018 roku do 31.12.2018 roku.
§7. Promocja nie dotyczy Karnetów FIT PRO AGE oraz FIT PORANEK.
§8. Promocja dotyczy jedynie Karnetów OPEN 1 miesiąc oraz OPEN 12 miesięcy.
§9. W ramach Promocji można nabyć jedynie Karnety z początkową datą obowiązywania 2 stycznia 2019
roku.
§10. Promocja dotyczy jedynie Karnetów nabywanych dla innej osoby niż Kupujący (w prezencie).
Przy zakupie Karnetu w ramach promocji Kupującemu wydawana jest czarna karta, której okazanie –
po spełnieniu warunków opisanych w § 15 – umożliwia aktywację Karnetu dla obdarowanego.
§11. W ramach promocji możliwe jest nabycie:
a. Karnetu 1-miesięcznego OPEN w cenie 159 złotych brutto, bez Opłaty Na Start,
b. Karnetu 12-miesięcznego OPEN w specjalnej cenie 999 złotych brutto, bez Opłaty Na Start,
c. Karnetu 1-miesięcznego OPEN TOMASZÓW w cenie 149 złotych brutto, bez Opłaty Na Start
(Karnet obowiązuje tylko w Klubie w Tomaszowie Mazowieckim).
§12. Do każdego Karnetu nabytego w ramach Promocji dodawane jest opakowanie prezentowe na czarną
kartę.
§13. Płatność pełnej Opłaty Abonamentowej za Karnet nabywany w ramach Promocji następuje z góry
w chwili zakupu Karnetu.
§14. Jednocześnie z zakupem Karnetu należy wskazać imię i nazwisko osoby uprawnionej do realizacji
Karnetu (osoby obdarowanej).
§15. Celem aktywacji Karnetu osoba obdarowana powinna zgłosić się do dowolnego Klubu wraz z czarną
kartą wydaną przy zakupie Karnetu w ramach Promocji, zawrzeć Umowę Członkowską, zaakceptować
Umowę o Zakup Karnetu, zaakceptować Ogólne Warunki Świadczenia Usług w Klubie Fit Fabric oraz
wyrazić zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych dla celów realizacji oferowanych przez
Klub Fit Fabric usług.
§16. Odmowa realizacji którejkolwiek z czynności niezbędnych w celu aktywacji Karnetu, wyłącza
możliwość korzystania z usług Klubu Fit Fabric na podstawie Karnetu nabytego w ramach Promocji,
co nie stanowi podstawy do zwrotu Opłaty Abonamentowej w całości lub w części.
§17. Bez względu na faktyczną datę aktywacji Karnetu, Karnet obowiązuje od dnia 02.01.2019 roku.
Aktywacja Karnetu po tej dacie nie wydłuża okresu obowiązywania Karnetu.
§18. Karnety nabyte w ramach Promocji nie podlegają zwrotowi.
§19. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji w dowolnym czasie
z przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych.
§20. Regulamin promocji został opublikowany w dniu 06.12.2018 roku.
…………………………………………

…………………………………………

Data i podpis Klienta / Członka Klubu

Data i podpis w imieniu Usługodawcy

