
REGULAMIN PRO OCJI 075
„Mega Deal 2020 

§ 1 [Definicje]
1. Organizator Promocji - spölka McFIT Polska Sp. z o.o. („McFIT ) z siedzib  w Warszawie (KRS

421690).
2. Promocja - kampania promocyjna prowadzona przez Organizatora Promocji pod haslem „Mega Deal

2020  na warunkach i w terminach okreslonych w niniejszym regulaminie, obejmujgca sprzedaz uslug
fitness oferowanych przez Organizatora Promocji w Studiach McFIT w Polsce. Oferta Organizatora
Promocji dedykowana jest dla osöb, ktöre nie aktywnymi Klientami McFIT na podstawie umowy na
czas okreslony lub nieokreslony. Oferta Organizatora Promocji dotyczy Studiöw McFIT w Polsce.

3. Umowa o Cztonkostwo ¦ umowa o korzystanie z uslugi fitness w Studiach McFIT zawarta przez
uczestnika Promocji na warunkach Promocji na czas okreslony 12 miesigcy. Umowg o Cztonkostwo
mozna zawrzec w Studiach McFIT w Polsce w godzinach pracy recepcji, tj. od godz. 08.00 do godz.
22.00, albo w kanale sprzedazy online wskazanym na stronie internetowej www.mcfit.com.

4. Przystgpienie do Promocji - data podpisania w czasie obowigzywania Promocji - przez uczestnika
Promocji - Umowy o Cztonkostwo na warunkach Promocji.

§ 2 [Czas trwania Promocji]
Promocja rozpoczyna sig 1 wrzesnia 2020 roku i trwa do dnia 30 wrzesnia 2020 roku wlgcznie, do godz.
22.00 w Studiach McFIT w Polsce, a w kanale sprzedazy online do godz. 23:59:59.

§ 3 [Uczestnicy Promocji]
Promocja jest przeznaczona dla pelnoletnich osob fizycznych oraz osöb, ktöre ukohczyly 15 lat - za zgod 
ich przedstawiciela ustawowego - ktöre w dniu Przystqpienia do Promocji zawarly Umowg o Cztonkostwo
na czas okreslony na warunkach Promocji.

§ 4 [Zasi g Promocji]
Promocja jest organizowana i prowadzona przez Organizatora Promocji w Studiach McFIT w Polsce, a
takze on-line na www.mcfit.com poprzez wybör Zapisz si§ juz dzis, w czasie trwania Promocji wskazanym
w niniejszym regulaminie.

§ 5 [Profity]
1. Profitem w Promocji dla uczestniköw Promocji, ktörzy w czasie trwania Promocji podpisz  Umow§ o
Cztonkostwo na czas okreslony 12 miesi cy jest:
a) aktywacja  embercard w cenie 90 zl,
b) abonament miesi czny za uslug? fitness w promocyjnej cenie 1 zl przez 6 (szesc) miesipcy
obowi zywania umowy pocz wszy od wrzesnia 2020 roku do 28 lutego 2021 wl cznie.
Przy zawarciu umowy Klient ponosi koszty oplaty aktywacyjnej oraz proraty w wysokosci 1 zl za wrzesien
2020. Miesipczne oplaty abonamentowe w wysokosci 89 zl z VAT pobierane b?d od marca 2021 do dnia
rozwiqzania umowy.
2. Jezeli Klient lub McFIT nie zlozy najpözniej cztery tygodnie przed zakohczeniem okresu obowi zywania
umowy o cztonkostwo zawartej na czas okreslony 12 miesipcy oswiadczenia o nieprzedluzaniu umowy,
wöwczas umowa ulega przedluzeniu na czas nieokreslony. Umowa przedluzona na czas nieokreslony
moze zostac rozwigzana z zachowaniem 3 miesipcznego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku do
czasu rozwigzania przez Klienta lub McFIT umowy o cztonkostwo na czas nieokreslony Klient ponosi oplaty
za abonament miesigczny w cenie 89 zl.
W celu zakohczenia Umowy o Cztonkostwo Uczestnik promocji zobowigzany jest dorpczyc McFIT
oswiadczenie o wypowiedzeniu umowy, wysylajgc maila na adres: bok@mcfit.com, fax na nr: +48 22 270
30 09, lub list na adres: McFIT Polska Sp. z o.o. ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa.
Wypowiedzenie zostanie przyjgte ze skutkiem na dzien, ktöry datg odpowiada dniowi zawarcia Umowy
czlonkowskiej.
3. Do dnia do 28.02.2021 r. Klient nie moze zawiesic umowy o cztonkostwo zawartej w Promocji. Od

01.03.2021 r. do zawieszenia umowy o cztonkostwo zawartej w Promocji stosuje sip pkt. 5.2 WSU.

4. Z Promocji nie mogg korzystac aktywni (na umowach na czas okreslony lub nieokreslony) oraz
znajdujgcy sig w okresie zawieszenia Klienci McFIT (zgodnie z definicjg zawartg w Warunkach
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Swiadczenia Uslug McFIT).
5. Niniejszej Promocji nie mozna l czyc z innymi promocjami Organizatora Promocji, w tym z promocjq

069 „Polec przyjaciela/Bring a Friend ,

§ 6 [Korzystanie z Promocji]
Warunkiem skorzystania z profitow okreslonych w § 5 Regulaminu Promocji jest zawarcie przez
uczestnika P omocji Umowy o Czlonkostwo na warunkach Promocji wylqcznie w terminie wskazanym w
regulaminie w studiach McFIT w Polsce, albo w kanale sprzedazy online wskazanym na stronie
internetowej www.mcfit.com.

§ 7 [Reklamacje]
1. Wszystkie reklamacje lub skargi ze strony uczestniköw Promocji mog  byc skladane w formie
pisemnej na adres: McFIT Polska Sp. zo.o., „Mega Deal 2020", ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa.
2. Reklamacja powinna zawierac imig i nazwisko reklamujqcego, okreslenie przedmiotu reklamacji oraz
reklamowanego okresu, przedstawienie okolicznosci uzasadniajqcych reklamacj 

§ 8 [Postanowienia kor cowe]
1. Niniejszy regulamin jest regulaminem szczegölnym w stosunku do Warunkow Swiadczenia Uslug
(WSU) McFIT i obowi zuje tylko w czasie trwania Promocji oraz w trakcie realizacji Umöw o Czlonkostwo
zawartych na warunkach Promocji.
2. Z dniem wejscia w zycie Umowy o Czlonkostwo zawartej na warunkach Promocji we wszystkich
sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maj  zastosowanie odpowiednie postanowienia
Warunkow Swiadczenia Uslug McFIT oraz obowiqzuj ce przepisy polskiego prawa.
3. Organizator Promocji zastrzega sobie w trakcie obowiqzywania Promocji mozliwosc rozszerzenia lub
zmiany katalogu uczestniköw Promocji, profitow, a takze zmiany czasu i obszaru obowiqzywania Promocji
w drodze podpisanego przez Organizatora Promocji aneksu do niniejszego regulaminu ogloszonego w
sposöb, wjaki ogloszona jest Promocja.
4. Kazdy z uczestniköw Promocji poprzez przystqpienie do Promocji akceptuje warunki niniejszego
regulaminu.
5. Niniejszy regulamin bgdzie dostgpny do wgl du w Studiach McFIT, na stronie www Organizatora
Promocji pod adresem www.mcfit.com oraz mailem w Biurze Obslugi Klienta McFIT, adres:
bok@mcfit.com.
6. Niniejszej Promocji nie mozna Iqczyc z innymi promocjami Organizatora Promocji.
7. Niniejszy regulamin nie wylqcza mozliwosci podpisania Umowy o czlonkostwo z Organizatorem
Promocji na zasadach ogölnych.

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2020 roku
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