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REGULAMIN PROMOCJI 099 
„Promocja jesienna CLASSIC 2022” 

§ 1 [Definicje] 
1. Organizator Promocji - spółka McFIT Polska Sp. z o.o. („McFIT”) z siedzibą w Warszawie (KRS 421690).  
2. Promocja - kampania promocyjna prowadzona przez Organizatora Promocji pod hasłem „Promocja 

jesienna CLASSIC 2022”, na warunkach i w terminach określonych w niniejszym regulaminie, 
obejmująca sprzedaż  usług fitness oferowanych przez Organizatora Promocji w Studiach McFIT w Polsce. 
Oferta Organizatora Promocji dedykowana jest dla Studiów McFIT w Polsce, a zakupiona na warunkach 
promocji karta członkowska uprawnia do korzystania ze wszystkich Studiów McFIT w Polsce. 

3. Umowa o Członkostwo - umowa o  korzystanie z usług fitness w Studiach McFIT w Polsce (dowolny 
klub) zawarta przez uczestnika Promocji na warunkach Promocji na czas określony 12 miesięcy z 
przedłużeniem na czas nieokreślony po upływie okresu zobowiązania. Umowę o Członkostwo można 
zawrzeć w wybranym Studiu McFIT, w godzinach pracy recepcji, tj. od godz. 08.00 do godz. 22.00, albo 
w kanale sprzedaży online wskazanym na stronie internetowej www.mcfit.com.  

4.  Przystąpienie do Promocji – data podpisania w czasie obowiązywania Promocji - przez Uczestnika 
Promocji - Umowy o Członkostwo na czas określony na warunkach Promocji. 

 
§ 2 [Czas trwania Promocji] 

Promocja rozpoczyna się w dniu 01.09.2022 roku i trwa do 04.10.2022 włącznie, do godz. 22.00 w Studiach 
McFIT w Polsce, a w kanale  sprzedaży online do godz. 23:59:59.  

 
§ 3 [Uczestnicy Promocji] 

Promocja jest przeznaczona dla pełnoletnich osób fizycznych oraz osób, które ukończyły 15 lat - za zgodą 
ich przedstawiciela ustawowego - które w dniu Przystąpienia do Promocji zawarły Umowę o Członkostwo na 
czas określony na warunkach Promocji. 

 
§ 4 [Zasięg Promocji] 

Promocja dostępna jest w Studiach McFIT w Polsce oraz na on-line na www.mcfit.com  poprzez wybór  
Zapisz się już dziś.  

§ 5 [Profity] 
1. Profitem w Promocji dla Uczestników Promocji, którzy podpiszą Umowę o Członkostwo CLASSIC na czas 
określony 12 miesięcy  w czasie trwania Promocji jest: 
a) aktywacja Membercard  w  cenie 0 zł, 
b) abonament miesięczny za usługę fitness CLASSIC w promocyjnej cenie 19,90 zł miesięcznie do dnia 
31.10.2022 r. włącznie. Opłata za niepełny miesiąc po zawarciu umowy będzie liczona proporcjonalnie od 
dnia zawarcia umowy do 31 października 2022 roku. Od 01.11.2022 r. abonament miesięczny wynosi 99,90 
zł do czasu rozwiązania umowy o członkostwo zawartej na warunkach Promocji.  
2. Jeżeli Klient lub McFIT nie złoży najpóźniej cztery tygodnie przed zakończeniem okresu obowiązywania 
umowy o członkostwo zawartej na czas określony 12 miesięcy oświadczenia o nieprzedłużaniu umowy, 
wówczas umowa ulega przedłużeniu na czas nieokreślony. Umowa przedłużona na czas nieokreślony może 
zostać rozwiązana z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku do czasu 
rozwiązania przez Klienta lub McFIT umowy o członkostwo na czas nieokreślony Klient ponosi opłaty za 
abonament miesięczny w cenie 99,90 zł.  
3. Umowę można zawiesić na pełne miesiące kalendarzowe, maksymalnie na 6 miesięcy w roku, począwszy 
od 01.11.2022 r. Okres obowiązywania umowy ulegnie wtedy przedłużeniu o okres zawieszenia. 
4. W celu zakończenia Umowy o Członkostwo Uczestnik promocji zobowiązany jest doręczyć McFIT 
oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, wysyłając 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 przyjęte ze skutkiem na  dzień, który datą odpowiada dniowi zawarcia Umowy 
członkowskiej.  
5. Z Promocji nie mogą korzystać aktywni (na umowach na czas określony lub nieokreślony) oraz znajdujący 
się w okresie zawieszenia Klienci McFIT (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach Świadczenia Usług 
McFIT). 
6. Promocja 099 łączy się z promocją 069 „Poleć przyjaciela/Bring a Friend” oraz z promocją 095 „Daily 

pass”.  

 

http://www.mcfit.com/
http://www.mcfit.com/
mailto:%20bok@mcfit.com


 

 

2 / 2 

§ 6 [Korzystanie z Promocji]  
Warunkiem skorzystania z profitów określonych w § 5 Regulaminu Promocji jest zawarcie przez  Uczestnika 
Promocji, w terminie wskazanym w §2 regulaminu, Umowy o Członkostwo na warunkach Promocji w Studiu 
McFIT, albo w kanale sprzedaży online wskazanym na stronie internetowej www.mcfit.com. 
 

§ 7 [Reklamacje] 
1. Wszystkie reklamacje lub skargi ze strony uczestników Promocji mogą być składane w formie 
pisemnej na adres: McFIT Polska Sp. z o.o., „Promocja jesienna CLASSIC 2022”, ul. Jasna 14/16a, 00-041 
Warszawa. 
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko reklamującego, określenie przedmiotu reklamacji oraz 
reklamowanego okresu, przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.   

 
§ 8 [Postanowienia końcowe] 

1. Niniejszy regulamin jest regulaminem szczególnym w stosunku do Warunków  Świadczenia Usług 
(WŚU)  McFIT i obowiązuje tylko w czasie trwania Promocji oraz w trakcie realizacji Umów o Członkostwo 
zawartych na warunkach Promocji.  
2. Z dniem wejścia w życie Umowy o Członkostwo zawartej na warunkach Promocji we wszystkich 
sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia 
Warunków Świadczenia Usług McFIT oraz obowiązujące przepisy polskiego prawa. 
3. Organizator Promocji zastrzega sobie w trakcie obowiązywania Promocji możliwość rozszerzenia 
katalogu uczestników Promocji, profitów, a także zmiany czasu i obszaru obowiązywania Promocji w drodze 
podpisanego przez Organizatora Promocji aneksu do niniejszego regulaminu ogłoszonego w sposób, w jaki 
ogłoszona jest Promocja. 
4. Każdy z uczestników Promocji poprzez przystąpienie do Promocji akceptuje warunki niniejszego 
regulaminu. 
5. Niniejszy regulamin będzie dostępny do wglądu w  Studiach McFIT w Polsce, na www.mcfit.com, oraz 
mailem w Biurze Obsługi Klienta McFIT- adres: bok@mcfit.com. 
6. Niniejszy regulamin nie wyłącza możliwości podpisania Umowy o członkostwo z Organizatorem 
Promocji na zasadach ogólnych. 
           

       Warszawa, dnia 23 sierpnia 2022 roku,  

       aneks do regulaminu z dnia 26.09.2022 roku 

         

 

 

 

 

______________________________ 

  w imieniu McFIT 
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