REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „PROMOCJA GRUDNIOWA - AMBASADOR”
I.
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Akcji Promocyjnej „PROMOCJĄ
GRUDNIOWĄ” (zwana dalej „ Akcją”).
2. Akcja jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez Fitness World Sp. z
o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńskiej 269, 53-234 Wrocław, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000388795, NIP 691-248-39-42, zwaną dalej
„Organizatorem”.
3. Regulamin Akcji dostępny jest we wszystkich Klubach Fitness World Sp. z o.o. (których
dotyczy akcja promocyjna) na terenie Polski.
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II.
Czas trwania Akcji oraz warunki uczestnictwa
Akcja promocyjna odbywa się od 3 grudnia do 21 grudnia 2018.
Skorzystanie przez Uczestnika z Akcji promocyjnej jest dobrowolne i jednoznaczne z
zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
W Akcji może brać udział wyłącznie Klubowicz w rozumieniu Regulaminu Klubowicza
Fitness World, o którym mowa w punkcie II.7 niniejszego Regulaminu oraz który posiada
karnet odnawialny w rozumieniu niniejszego Regulaminu, a także jest pełnoletni.
Każdy Klubowicz, który zachęci inną osobę, która do tej pory nie była klientem
Organizatora, do zakupu u Organizatora karnetu odnawialnego oraz uiszczenia opłaty
wpisowej w wysokości 29 PLN, otrzyma od Organizatora możliwość korzystania gratis z
dotychczasowego klubu przez kolejny (jeden) miesiąc.
Zakupiony przez osobę trzecią promocyjny karnet będzie tzw. karnetem odnawialnym.
Płatność za grudzień 2018 naliczana jest proporcjonalnie od kwoty 79 zł w zależności od
liczby dni pozostałych do końca miesiąca. W styczniu 2019r. miesięczny koszt karnetu
będzie wynosił 49 PLN, a od lutego 2019r. miesięczny koszt karnetu będzie wynosił 79 zł.
Kwoty te będą pobierane automatycznie z karty płatniczej nowego klubowicza.
Wypowiedzenie karnetu przez osobę poleconą, zwaną nowym klubowiczem będzie
możliwe po zakończeniu okresu promocyjnego tj. w lutym 2019r. Obowiązuje miesięczny
okres wypowiedzenia.
Zasady wypowiadania karnetu określa Regulamin Klubowicza Fitness World dostępny na
stronie www.fitnessworld.com/pl

III.
Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin oraz Regulamin Klubowicza są jedynymi dokumentami mającymi
wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Akcji.
Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z udziału w Akcji promocyjnej
Uczestnika w wypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez
Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe
przeprowadzenie Akcji, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł
zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.
Każdego Uczestnika Akcji obowiązują wszelkie ogólne zasady przewidziane dla
Klubowiczów Fitness World

