
REGULAMIN  PROMOCJl  084

„Promocja jesienna FLEX 2021 "

§ 1  [Definicje]
1. Organ.Izator  Promocji  -spcka  MCFIT  Polska  Sp.  z  o.o.  („MCFIT)  z  s.iedziba  w  Warszawie   (KRS

421690).

2, Promocja  -  kampania  promocyjna  prowadzona  przez  Organkzatora  Promocji  pod  hasfem  „Promotia

jesienna  FLEX 2021",  na warunkach  i w terminach okre§lenych w niniejszym  regufaminie,  obejmuieca
sprzedaz       us fug   fitness    oferowanych    przez    organ:Lzatora    Promocji    w   Studlach    MCFIT,    Oferta
Organhatora   Promocji   dedykowana  jest  dla   Studi6w   MCFIT  w   Polsce,   a  zakupiona   na  warunkach

promocji karta cztonkowska uprawnia do korzystanfa ze wszystkieh Studi6w MCFIT.
3. Umowa  a  Cztonkostwo  -  umowa  o    korzystanie  z  usfug  fitness  w  Studiach  MCFIT  zawarta  przez

uczesthika   Promocji   na  warunkach   Promocji   na  czas   nieokre§why.   Umowe   o   Cztonkostwo   mozna
zavrze6 w wybranym  Studiu  MCFIT, w godzinach  praey recepcji, ti.  od  godz.  08.00 do godz. 22.00,  albo
w kanale sprzedazy onthe wskazanym na §tronie internetowej www.mcfit.com.

4. Przystapienie  do  Promocji  - data  podpisania  w czasie  obowiazywan`ia Promo¢`i  - przez Uczestr`ika
Promocji -Umowy o Cztonkustwo na czas nicokrestony  na warunkach Promocji.

§ 2 [Czas trwania Promotii]
Promocja   rozpoczyna   sie  w  dnju   01.09.2021   roku   i  trwa  do  27.09.2021   wlapznie,  do   godz.  22.00  w
Studiach MCFIT w Pol§ce, a w kanale  sprzedazy onthe do godz. 23:59:59.

§ 3 [uczestnicy Promocjq
Promocja jest przeznaczona dfa petnoletnwh os6b fizycznych oraz os6b, ltt6re ukoriczyty 15 fat -za zgoda
ich  przedstawiciefa  ustawowego  -kt6re w dniu  Przystapienie  do  Promocji zawarty  Umow? o  Cztonkostwo
na cza§ nieokre§tony na warunkach Promocji.

§ 4 Hdsi€g Promocj"
Promo¢a dost?pna jest w Studiach MCFIT w Polsce oraz ontlne na w\;w.mcfit.com  peprzez wyb6r  Zapisz
sie ju2 dzisroohcz ju2 dzi§.

§ 5 [Proffty]
1.  Profitem  w  Promocji  dfa  Uczesthik6w  ProrTiocji,  kt6rzy  w  czasie  trwanfa  Promocji  podpisza Umow?  o

Czlonkostwo  na  czas  nieokre§tony    w  czasie  trwania  Promocji    od  01.09.2021   do  13.092021  jest
mo2liwo§6 wypowiedzenia umowy o cztonkostwo z zachowaniem 1  -miesiapznego okresu wypowiedzenie.
Pozosfale warunki die umowy na czas niekresleny zakupienej w promocji od 01.09-13.092021 :
a) aktywacja Membercard  w  cenie 0 zt,
b)  abonament miesieczny   za us fug? fitness w   cenie   89 zt   przez  caly okres  trwania umowy zawartej  na
czas nieokre5lony.
2.  Profitem  w  Promocji  dfa  Uczestnik6w  Promocji]  kt6rzy  w  czasie  trwanfa  Promocji  podpisza Umowe  o
Cztonkostwo  na  czas   nieckre§lony    w  czasie  trwanfa  Promocji     od   14.09.2021   do  27.09.2021  jest
mo2Ii\^ros6 \^rypowiedzenfa umowy o czlonkostwo z zachowaniem 1  - miesiapznego okresu wypowiedzenfa.
Pozostate warunki dfa umowy na czas  niekre5tony zckupienej w promocji od  14.09 -27.09.2021 :
a) aktywacja Membercard  w  cenie 90 zt,
b) abonanent miesieczny  za usfug? fitr\ess w  cenie   89 zl  przez caty okres trwania umovy zawarfe} na
czas nieokre§lony
3, W chwili  podpisania  umowy  pobierana jest proporcjonaina  oplata abonamentowa  za  miesiap,  w kt6rym
zawato urnowe .
4.   Umowa   ne   czas   nieokre§tony   rnoze   zosta6   rozwiazane   z   zachowaniem   1    miesiecznego   okresu
wypowiedzenia.  Wypowjedzenie  zostanie  przyj?te  ze  skutkiem  na  dzieri,  kt6ry  data  odpowiada  dniowi
zavarcia U nrowy czlonkowskiej.
W   celu   zakohczenie   Umowy   a   Czlonkostwo   Uczestnik   promocji   zobowiazany  jest   doreczy6   MCFIT
o5wiadczenie o wypowiedzeniu umowy, wysyfajap maile na adres:  bok@mcfit.com,   fax na nr: +48  22 270
30 09, lub list na adres:  MCFIT Poiska Sp. z o.o. ul. Jasna  14/16a, 00-041  Warszawa.

5.  Z   Promocji   nie   moga  korzysta6  aktywni   (na   umowach   na   czas   okre§tony   lub   nieokre§tony)   oraz
znaidujapy   si?   w   ckresie   zawieszenia    Klienci    MCFIT   (zgodnie   z   definicja   zawarta  w   Warunkach
§wiadczenia Uslug MCFIT).
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6.  Niniejszej  Promocji  nie  mozna  lapzy6  z  innymi.  promocjami  Organkatora  Promocji]    w  fym  z  promocja

069 „Pole6 przyjaciela/Bring a Friend".

§ 6 [Korzystanie z Promocji]
Warunkiem   skorzystania   z   profit6w   okre§lonych   w   §   5   Regulaminu   Promocji   jest   zawarcie   przez
Uczestnika  Promocji,  w  terminie  wskazanym  w  §2  regulaminu,   Umowy  o  Cztonkostwo   na  warunkach
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 uczestnik6w promocji moga bye sktadane w formie

pisemnej na adres:  MCFIT Polska Sp. z o.o., „Promocja jesienna FLEX 2021 ", ul. Jasna  14/16a, 00-041
INarszaNva.
2.      Reklamacja  powinna zawiera6  imie  i  nazwisko reklamujapego,  okre5lenie  przedmjotu  reklamacji  oraz
reklamowanego okresu, przedstawienie okoliczno§cj uzasadniajapych reklamacj?.

§ 8 [Postanowienia koficowe]

!wi§uN)'n#cSFZ,yT[eogbu:awl+:uj,gtty,rkeog*ac::ns:emt#ac:,¥:i:ymmocToS;%Suwn#akdc:eYeaar,uEnakc:rum§ovy;a:%:t:I:kousst+;:
zawartych na warunkach Promocji.
2.      Z  dniem  wej§cia  w  2ycie  Umowy  o  Cztonkostwo  zawartej  na  warunkach  Promocji  we  wszystkich
sprawach   nieuregulowanych   niniejszym   regulaminem   majq  zastosowanie   odpowiednie   postanowienia
Warunk6w §wiadczenia Ustug MCFIT  oraz obowiazujace przepisy polskiego prawa.
3.      Organizator  Promocji  zastrzega  sobie  w  trakcie   obowiazywania   Promocji   mozliwo§6  rozszerzenia
katalogu  uczestnik6w  Promocii,  profitow,  a  fakze  zmiany  czasu  i  obsza"  obowiazywania  Promocii  w
drodze   podpisanego   przez   Organizatora   Promocji   aneksu   do   niniejszego   regulaminu   ogtoszonego   w
spos6b, w jaki ogloszona jest promocja.
4.      Kazdy  z  uczestnik6w  Promocji  poprzez  przystapienie  do  Promocji  akceptuje  warunki  niniejszego
regulaminu.

5.      Niniejszy regulamin bedzie dost?pny do wgladu w  studiach  MCFIT w polsce, na www.mcfit.com, oraz
mailem w Biurze Obstugi Klienta  MCFIT- adres: bok@mcfit.com.

6.       Niniejszy   re.gulamin   nie  wytapza   mozltwo§ci   podpisania   Umowy   o   cztonkostwo  z   Organizatorem
Promocji na zasadach og6lnych.

Warszawa, dnia
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