
REGULAMIN PROMOCJI 081
„Promocja Summer Special FLEX 2021   

§ 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 „Promocja

Summer Special FLEX 2021 , na warunkach i w ter inach okreslonych w niniejszym regulaminie,
obejmuj ca sprzedaz uslug fitness oferowanych przez Organizatora Promocji w Studiach McFIT. Oferta
Organizatora Promocji dedykowana jest dla Studiöw  cFIT w Polsce, a zakupiona na warunkach
promocji karta czlonkowska uprawnia do korzystania ze wszystkich Studiöw McFIT.

3. Umowa o Cztonkostwo ¦ umowa o korzystanie z uslug fitness w Studiach McFIT zawarta przez
uczestnika Promocji na warunkach Promocji na czas nieokreslony. Umowg o Czlonkostwo mozna
zawrzec w wybranym Studiu McFIT, 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. Przyst pienie do Promocji - data podpisania w czasie obowiqzywania Promocji - przez Uczestnika
Promocji - Umowy o Czlonkostwo na czas nieokreslony na warunkach Promocji.

§ 2 [Czas trwania Promocji]
Promocja rozpoczyna sig w dniu 01.07.2021 roku i trwa do 31.07.2021 wl cznie, 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 osöb fizycznych oraz osöb, ktöre ukohczyly 15 lat - za zgod 
ich przedstawiciela ustawowego - ktöre w dniu Przystqpienia do Promocji zawarly Umow§ o Czlonkostwo
na czas nieokreslony na warunkach Promocji.

§ 4 [Zasi g Promocji]
Promocja dostgpna jest w Studiach McFIT w Polsce oraz on-line na www.mcfit.com poprzez wybör Zapisz
sig juz dzis/Dolqcz juz dzis.

§ 5 [Profity]
1. Profitem w Promocji dla Uczestniköw Promocji, ktörzy w czasie trwania Promocji podpisz  Umowg o
Czlonkostwo na czas nieokreslony w czasie trwania Promocji jest mozliwosc wypowiedzenia umowy o
czlonkostwo z zachowaniem 1 - miesigcznego okresu wypowiedzenia.
Pozostale warunki dla umowy na czas niekreslony na warunkach promocji:
a) aktywacja Membercard w cenie 45 zl,
b) abonament miesigczny za uslugg fitness w cenie 99 zl przez caly okres trwania umowy zawartej na
czas nieokreslony.
2. W chwili podpisania umowy pobierana jest proporcjonalna oplata abonamentowa za miesiqc, w ktörym
zawarto umowg.
3. Umowa na czas nieokreslony moze zostac rozwiqzana z zachowaniem 1 miesigcznego okresu
wypowiedzenia. Wypowiedzenie zostanie przyjgte ze skutkiem na dzieii, ktöry dat  odpowiada dniowi
zawarcia Umowy czlonkowskiej.
W celu zakohczenia Umowy o Czlonkostwo Uczestnik promocji zobowiqzany jest dorgczyc McFIT
oswiadczenie o wypowiedzenia umowy, wysylaj c maila na adres: bok@mcfit.com, fax na nr: +48 22 270
30 09, lub list na adres: McFIT Polska Sp. zo.o. ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa.
4. Z Promocji nie mog  korzystac aktywni (na umowach na czas okreslony lub nieokreslony) oraz
znajduj cy sig w okresie zawieszenia Klienci McFIT (zgodnie z definicj  zawart  w Warunkach
Swiadczenia Uslug McFIT).
5. Niniejszej Promocji nie mozna Igczyc z innymi promocjami Organizatora Promocji, w tym z promocj 

069 „Polec przyjaciela/Bring a Friend .

§ 6 [Korzystanie z Promocji]
Warunkiem skorzystania z profitöw okreslonych w § 5 Regulaminu Promocji jest zawarcie przez
Uczestnika Promocji, w terminie wskazanym w §2 regulaminu, Umowy o Czlonkostwo na warunkach
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Naturalnio w formio.

Promocji w Studiu McFIT, 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. z o.o., „Promocja Summer Special FLEX 2021", ul. Jasna 14/16a,
00-041 Warszawa.
2. Reklamacja powinna zawierac imi§ i nazwisko reklamuj cego, okreslenie przedmiotu reklamacji oraz
reklamowanego okresu, przedstawienie okolicznosci uzasadniaj cych reklamacjg.

§ 8 [Postanowienia koiicowe]
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 obowi zujqce przepisy polskiego prawa.
3. Organizator Promocji zastrzega sobie w trakcie obowi zywania Promocji mozliwosc rozszerzenia
katalogu uczestniköw Promocji, profitöw, a takze zmiany czasu i obszaru obowi zywania Promocji w
drodze podpisanego przez Organizatora Promocji aneksu do niniejszego regulaminu ogtoszonego w
sposöb, wjaki ogloszona jest Promocja.
4. Kazdy z uczestniköw Promocji poprzez przyst pienie do Promocji akceptuje warunki niniejszego
regulaminu.
5. Niniejszy regulamin bgdzie dostgpny do wgl du w Studiach McFIT w Polsce, na www.mcfit.com, oraz
mailem w Biurze Obslugi Klienta McFIT- adres: bok@mcfit.com.
6. Niniejszy regulamin nie wylc(cza mozliwosci podpisania Umowy o czlonkostwo z Organizatorem
Promocji na zasadach ogölnych.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2021 roku
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