
REGULAMIN PROMOCJI

“NowyRokNowyJa” („Regulamin”)

Regulamin stanowi własność klubów sportowych: FUNFIT II Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze (65-022); ul.
Sulechowska 41, NIP: 9291794497; REGON 080246925; wpisaną do rejestru przedsiębiorców, Sąd Rejonowy dla Zielonej
Góry, VIIII Wydział Gospodarczy Krajowego Sądu Rejestrowego pod numerem KRS: 0000601522 oraz FITMAX Sp. z o.o. z
siedzibą w Zielonej Górze (65-427) 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 1
stycznia 2023 roku, a kończy 28 lutego 2023 roku wraz z końcem dnia, tj. o godzinie 23:59.

II. PRZEDMIOT PROMOCJI
2.1. Promocja skierowana jest do osób, które nie są klubowiczami Organizatora tj. osób, które nie zawarły z Organizatorem
umowy członkowskiej na korzystanie z Klubów („Umowa Członkowska”).
2.2. Warunkiem skorzystania z niniejszej promocji jest wybór jednego z wymienionych planów płatności - 12M OPEN,  12M
STUDENT.
2.3. Przedmiotem promocji jest rabat na ProRata w wysokości 25%.
2.5. Dopuszczalne rozpoczęcie umowy może być tylko w okresie 1 stycznia 2023 r. - 28 lutego 2023 r.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE
3.1. Promocja nie łączy z innymi ofertami promocyjnymi dotyczącymi członkostw w Klubach.
3.2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
3.3. Promocja nie ma zastosowania do cesji członkostwa.
3.4. Każda osoba może jednorazowo skorzystać z promocji w czasie jej trwania.
3.5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r. do dnia 28.02.2023 r.
3.6. W przypadkach nieopisanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają zapisy Umowy Członkowskiej oraz
regulaminów obowiązujących w Klubach. Wszystkie niezdefiniowane a pisane wielkimi literami pojęcia należy rozumieć
zgodnie z definicjami wskazanymi w Formularzu Aplikacyjnym i Ogólnych Warunkach Członkostwa.
3.7. Bezwzględnym warunkiem Promocji jest wybranie jako formy płatności karty płatniczej/kredytowej i podłączenie jej do
profilu klubowicza w momencie podpisywania umowy członkowskiej. Klubowicz zobowiązuje się, że wszystkie w płatności
za kolejne miesiące (z wyłączeniem Miesięcy Promocyjnych) będą regulowane za pomocą obciążenia Espago z systemu
Perfect Gym.
3.8. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji w dowolnym czasie z przyczyn
technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych.

Ja, niżej podpisany, chcąc skorzystać z warunków Promocji opisanych niniejszym Regulaminem, niniejszym
potwierdzam i akceptuję warunki niniejszego Regulaminu.

____________________ _____________________________
(imię i nazwisko przedstawiciela Klubu) (imię i nazwisko ”Klubowicza”)


