
REGULAMIN PROMOCJI
,, Summer Last Minute”  („Regulamin”)

Regulamin stanowi własność klubów sportowych: FUNFIT II Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze (65-022);
Sulechowska 41, NIP: 9291794497; REGON 080246925; wpisaną do rejestru przedsiębiorców, Sąd Rejonowy
dla Wrocławia, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Sądu Rejestrowego pod numerem KRS: 0000601522 oraz
FITMAX Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (66-427) ul. Wrocławska 17, NIP: 9731012531, REGON:
081105606, wpisaną do do rejestru przedsiębiorców, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, będącym właścicielem klubów sportowych Funfit II, zwanych dalej „Klubami”
lub “FF”

I. CZAS OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI
Promocja na warunkach opisanych postanowieniami niniejszego Regulaminu (zwana dalej „Promocją”)
rozpoczyna się 30 lipca 2021 roku, a kończy 21 sierpnia 2021 roku wraz z końcem dnia, tj. o godzinie 23:59.

II. PRZEDMIOT PROMOCJI
2.1 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.
2.2. Promocja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie Promocji, który dostępny
jest w Klubach.
2.3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują postanowienia Ogólnych
Warunków Świadczenia Usług w klubach FUNFIT II.
2.4. Przed wzięciem udziału w Promocji Uczestnik Promocji jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym
Regulaminem oraz zaakceptować go.
2.5. Promocja skierowana jest do osób, które nie są klubowiczami Organizatora w dniu obowiązywania
Promocji tj. osób, które nie zawarły z Organizatorem umowy członkowskiej na korzystanie z Klubów
(„Umowa Członkowska”) przed dniem rozpoczęcia się Promocji lub aktywują karnet z Promocji w okresie po
zakończeniu aktualnej umowy.
2.6. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest dokonanie następujących czynności:
- Zakup Karnetu na okres 12 miesięcy - który następuje na promocyjnych zasadach.
- Opłacenie okresu promocyjnego w wysokości 38 zł w dniu zawarcia umowy (19,00 zł opłata wpisowa + 19,00
zł opłata za miesiąc sierpień).
- Bezwzględnym warunkiem Promocji jest wybranie jako formy płatności karty płatniczej/kredytowej i
podłączenie jej do profilu klubowicza w momencie podpisywania umowy członkowskiej. Nowy Klubowicz
zobowiązuje się, że wszystkie płatności będą regulowane za pomocą obciążenia STRAAL z systemu Perfect
Gym.
2.7. W przypadku spełnienia warunków z 2.6, osoba wykupująca karnet 12 miesięczny (OPEN 12M) lub
(STUDENT 12M) otrzymuje rabat na okres wakacyjny, tzn. okres między 01.08.2021 - 31.08.2021. Za w/w okres
korzystania z klubu klubowicz poniesie opłatę w wysokości 19,00 zł za okres 01.08.2021 – 31.08.2021.
2.8. Okres promocyjny [opłata za Sierpień 2021 w wysokości 19,00 zł],  wlicza się w okres trwania umowy.
2.9. Uczestnik Promocji ma prawo zawiesić trwanie Karnetu na zasadach wskazanych w Ogólnych Warunków
Świadczenia Usług w Klubie FUNFIT II bez utraty prawa do korzystania z preferencyjnej wysokości Opłaty
Abonamentowej.
2.10. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji w dowolnym czasie z
przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych.
2.11. Uczestnik promocji w przypadku rezygnacji z promocyjnego karnetu w okresie 01.09.2021 – 31.01.2022,
zobowiązany będzie do poniesienia dodatkowych kosztów na pokrycie uzyskanego rabatu na okres wakacyjny
[tj. 01.08.2021 – 31.08.2021] w wysokości 200.00 zł, poza standardowymi kosztami związanymi z rezygnacją z
karnetu opisanych w ogólnych warunkach umowy z klubami FUNFIT II.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE
3.1.. Promocja nie łączy z innymi ofertami promocyjnymi dotyczącymi członkostw w Klubach.
3.2. Promocja nie ma zastosowania do cesji członkostwa.
3.3. Regulamin promocji został opublikowany w dniu 30.07.2021 r.
3.4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30.07.2021 r. do dnia 21.08.2021 r.


