
RECULAMIN  PROMOCJI  078

„Promocja otwarciowa MCFIT 2021 "

§ 1  flREnicje]
1. Organizator   Promocji   -  sp6tka   MCFIT   Polska   Sp.   z  o.o.   |MOFIT")  z  siedziba  w  Warszawie  (KRS

421690).

2. Promocja  -  kampanja  promoeyjna  prowadzona  przez  Organhatora  PronoQji  pod  hasten  „Promocja
otwarciowa   MCFIT   2021"   na   warunkach    i   w   terminach   okre§tonych   w   niniejszym   regulaminie,
obejmuieoa  sprzeda2     uslug  fitness  oferowanych   przez  Organieatora  PromoQji  w  Stndiach   MCFIT  w
Polsce.   Oferta  Organhatora  Promocji  dedykowana  jest    die  os6b,   kt6re  nie  sa  aktywnymi   Klientami

MOFIT  na  podstawie  umo\ny  na  czas okre§lony  lub  nieokre6leny.  Ofeha   Organizatora  PromoQji  dotyczy
Studi6w  MCFIT w Polsce.

3. Umowa  o  Czlonkost`ro  -  umow/a  o    korzystanie  z  ustugi  fitness  w  Studiach   MCFIT  zawarta  przez
uczestnika   Promocji   na  warunkach   Promocji   na   czas   okreslony   od   dnfa   zawarcia   umowy   do   dnie
31.12.2021   r.  Umowe  o  Czlonkostwo  mozna  zawrze6  w  Studiach  MCFIT  w  Polsce  w  godzinach  praey
recepQji,  ti.  od  godz.  08.00  do  godz.  22.00,  albo  w  kanale    sprzedazy  online  wskazanym  ne  stronie

internetowejwww.mcfit.com.
4. Przystapienie  do  Promocji  -data  podpisanfa  w  cza§ie  ctbowiqzy\Aianfa  PromoQji  -przez  ucze§tnika

PromoQji -Umo\vy o Cztonkostwo na warunkach Pronocji.

§ 2 [Czas trvrania Promocjq
Promocie  rozpoczyna  sis  28.05.2021  roku  i  trwa  do  dnfa    30.06.2021  roku  wlqcznie,  do  godz.  22.00  w
Studiach  MOFIT w Polsce, a w kanale   sprzedazy online do godz` 23:59:59.

§ 3 Nczestnicy PromocjH
Promocie jest przeznaozone dfa  petr`oletnich os6b fizycznych  oraz os6b,  ktore  ukohczyly  15  lat -za zgoda
ieh  przedstawiciela  ustawowego  -kt6re w  dniu  Przystapienia  do  Promodyi  zawarty  Umowe  o  Cztonkostwo
ne czas okre§leny na warunkach  Promocji.

§ 4 Hsieg Promocju
Promocja  test  organieowana  i  prowadzona  przez  Organkatora  PromoQji  w  Studiach  MCFIT  w  Polsce,  a
takze on-line na www.mcfit.com   poprzez wyb6r  Zapisz sis juz dzi§, w czasie trwanfa Promoqii uskazanym
w niniejszym  regulaminie.

§ 5 [Profity]
1.  Profitem  w  Promocji  dla  uozestnik6w  Promooji,  kt6rzy  w  czasie  trwania  Promocji  podpisza  Umow?  o
Cztonkostwo na czas okre§lony od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2021  r.  jest:
a) aktywacja  Membercard  w cenie 90 zl,
b)  abonament  miesi?czny  za  ustuge  fitness  w    promoeyjnej  cenie  19  zt  przez  pierw§zy  petny  mie§iap
obowiazywania   umovy.   Przy   zawaroiu   umony   Klient   ponosi   koszty   oplaty  aktywacyjnej   oraz   proraty
liczonej  od  kwoty 99 zt za  pierwszy niepetny  miesiap obowiazywania  umowy.  W pierszym petnym  miesiapu
kalendarzowym   po  zawarciu   umovy   Klient   ponosi   abonament   miesieczny   w   kwocie   19   zl.      Optaty
abonamentowe   w   wysoko§ci   99   zl   z   VAT   in-cznie      pobierane   bedq   od   miesiaca   kalendarzowego
nast?pujapego po miesiapu w Genie  19 zl  jak wyzej,  do dnia rozwiazania umowy.
2.  Jezeli  Klient lub  MCFIT  nie zlo2y  najp6Zniej  cztery  tygodnie przed zakohczeniem  okresu  obowiqaywania

umovy  o  cztonkostwo  zawartej  na  czas  okre§lony  oswiadczenia  o  nieprzedluzaniu   umowy,   w6wczas
umowa  ulega  przedluzeniu  na  czas  nieokreslony.  Umowa  przedluzona  na  czas  nieokreslony  moze zosta6
rozwiqzana   z   zachowaniem   3   miesiecznego   okresu   wypowiedzenia.   W   takim   przypadku   do   czasu
rozwiqzania  przez  Klienta  lub  MOFIT  umowy  o  cztonkostwo  na  czas  nieokreslony  Klient ponosi  oplaty  za

abonament miesi?czny w   Genie 99 zl.
3.W   celu   zakohczenia   Umowy   o   Czlonkostwo   Uczestnik   promocji   zobowiazany   jest  doreczy6   MCFIT

o§wiadczenie o wypowiedzenju  umowy,  wysytajap majla  na adres:  bok@mofit.com,   fax na  nr:  i48  22  270
30  09,  lub  list na adres:  MCFIT Polska Sp. z o.o.  ul. Jasna  14/16a,  00-041  Warszawa.

Wypowiedzenie  zostanie  przyjete  ze  skutkiem  na    dzieh,  ktory  data odpowiada  dniowi  zawarcia  Umovy
czlonkowskjej.
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4.   Z   Promocji   nie   moga  korzysta6  aktywni   (na   umowach   na   czas   okre§lony   lub   nieokre§lony)   oraz

€nw:I:dduj2:i,asLes,uwg £#ii)e   Zawi6Szenia    Klienci    MCFIT   (Zgodnle   z   definicja   zawarta   w   warunkach
5.   Do  dnia  zakohczenia   miesiapa   kalendarzowego  w  Genie   19  zt  Klient  nie  moze  zawiesi6    umony  o
cztonkostwo zawartej w Promocji.  W  kolejnych  miesiapach do zawieszenia  umowy  o cz'onkostwo zawarfej
w Promocji  stosuje sie pkt.  5.2 W§U.

6.  Niniejszej  Promocji  nie  mozna  lapzy6  z  innymi  promocjami  Organizatora  Promocji,    w  tym  z  promocjq

069 „Pole6 przyjaciela/Bring a  Friend".

§ 6 prorzystanie z Promocju
Warunkiem   skorzystania   z   profit6w   okre§lonych   w   §   5    Reguleminu   PromoQji   jest   zawaroie   przez
uczestnika  PromoQji    Umowy  o  Cztonkostwo  na warunkach  Promocji  wytapznie w terminie   uskazanym  w
regulaminie   w   studiach   MCFIT   w   Polsce,   atoo   w   kanale      sprzedazy   online   wskazanym   na   stronie
internetowct www mcfit.com.

§ 7 H`eklamaQje]
1.      Wszystkie reklamaQje lub skargi ze strony uozestnik6w promoQji mogaby6 skledane w formie

pisemnej  na adres:  MOFIT  Polska  Sp. z o.o.,  „PromoQja otwaroiowa  MCFIT 2021",  ul.  Jasna  14/16a,  00unl
Warszawa.
2.      Reklamacja  powinna  zawiera6 imi?  i  nazwisko  reklamujapego,  okre§lenie  przedmiotu  reklamacji  oraz
reklemowanego okresu, przedstawienie ckolicznosci ueasadniajqcych reklamaQje.

§ 8 Postanowienia kohcowe]
1.       Niniejszy  regufamin  jest  regulaminem  szczeg6lnym  w  stosunku  do  Warunk6w    §wiadczenia  Ustug

qu§U)   MCFIT  i  obowiapuie tylko w czasie  trwanfa  Promocji oraz w trakcie  realkaqi  Um6w o Cztonkostwo
zawartych na warunkach  PromoQji.
2.      Z  dniem  wej§cia  w  Zycie   Umowy  o  Cztonkostwo  zawarfej  na  warunkach   Promooji  we  wszystkich

£:#kc*3j:#cau£##nife[:L%ELro##j:j¥;:jaj;aspt:,¥k#eprao£%:wiednlepcefanowienie
3.       Organizator PromoQji zastrzega  sobie w trakcie  obowiazywania  Promocji  mozlivvos6  rozszerzenia  lub

zmfany  katalogu  uczestnik6w Promocji,  profltow, a takze zmiany  czasu i  obszaru  obowiqzywania  Promocji
w  drodze  podpisanego  przez  Organieatora  Promoq.i  aneksu  do  niniejszego  regulaminu  ogtoszonego  w
sposdb, w jaki ogtoszona jest PromoQja.

4.       Kazdy  z   uczestnik6w  Promocji  poprzez  przystapienie  do   PromoQji  akceptuje  warunki   niniejszego
regulaminu.

5.       Niniejszy  regulemin   bedzie  dostapny  do  wglqdu  w  Studiach   MCFIT,   ne   stronie  wvw\r  Organieatora
Promocji    pod    adresem    www.mcfit.com    oraz    mailem    w    Biurze    Obstugi     Klienta    MCFIT,    edres:
bok@mcfit.com.

6.       Niniejszej promocji nie mozna lapzy6 z innymi promopjami  organieatora promocji.

7.       Niniejszy   regulemin   nie  wyrapza   mozlivvo§ci   podpisania   Umowy   o   ozmkost\ro   z   Organhatorem
Promocji  na zasadaoh og6Inych.

Warszawa,  dnfa    14 maja 2021  roku
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