REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Tylko dla panów 2018”
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I.
Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Akcji Promocyjnej Już czas (zwana dalej
„Akcją”).
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”.
Regulamin Akcji dostępny jest we wszystkich Klubach Fitness World Sp. z o.o. (których dotyczy
akcja promocyjna) na terenie Polski.
II.
Czas trwania Akcji oraz warunki uczestnictwa
Akcja promocyjna odbywa się od 13 do 20 listopada 2018. Organizator Akcji, zastrzega sobie
prawo do zmiany czasu trwania Akcji promocyjnej.
Skorzystanie przez Uczestnika z Akcji promocyjnej jest dobrowolne i jednoznaczne z
zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
W Akcji może brać udział każda osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:
a.
jest mężczyzną, który kończył 16 rok życia (w przypadku osób małoletnich niezbędne
jest przedstawienie pisemnej zgody opiekuna prawnego).
b.
W okresie trwania promocji zakupi karnet odnawialny.
Promocyjny karnet jest tzw. karnetem odnawialnym. Płatność za pierwszy miesiąc naliczana
jest proporcjonalnie od kwoty 49zł w zależności od liczby dni pozostałych do końca miesiąca.
Od kolejnego miesiąca, miesięczny koszt karnetu będzie wynosił 49 zł, kwota ta będzie
pobierana automatycznie z karty płatniczej klubowicza.
Po zakończeniu okresu promocyjnego (31.12.2018) opłata za karnet będzie wynosiła 79 zł
miesięcznie.
Każda osoba korzystająca z promocji przy wykupieniu karnetu uiszcza opłatę wpisową o
wartości 29 zł.
Okres wypowiedzenia karnetu wynosi miesiąc, musi być ono złożone do ostatniego dnia
bieżącego miesiąca i jest naliczane od pierwszego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego.
Karnet promocyjny może zostać wypowiedziany najwcześniej w dniu 1.01.2019 r.
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
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Akcji i obowiązuje do czasu
zakończenia ważności ostatniego karnetu promocyjnego.

