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REGULAMIN PROMOCJI 065
„Trenuj do ko ca roku za darmo z McFIT

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

421690).

McFIT Polska Sp. z o.o.
Fon -M8 22 270 3000
E-Mail biuro@mcfit.com

2. Promocja - kampania promocyjna prowadzona przez Organizatora Promocji pod haslem „Trenuj do
konca roku za darmo z McFIT , na warunkach i w terminach okreslonych w niniejszym regulaminie,
obejmujqca sprzedaz uslug fitness oferowanych przez Organizatora Promocji w Studiach McFIT w
Polsce. Oferta Organizatora Promocji dedykowana jest dla osöb, ktore nie aktywnymi Klientami
McFIT na podstawie umowy na czas okreslony lub nieokreslony.
3. Umowa o Cztonkostwo - umowa o korzystanie z uslugi fitness w Studiach McFIT zawarta przez
uczestnika Promocji na warunkach Promocji na czas okreslony 16 miesi cy, w tym od dnia zawarcia
umowy do 31.12.2019 roku za 0 zl oraz pocz wszy od 01.01.2020 roku w cenie 69 zt. Umow§ 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. Przyst pienie do Promocji - data zawarcia w czasie obowi zywania Promocji - przez uczestnika
Promocji - Umowy o Cztonkostwo na warunkach Promocji.

§ 2 [Czas trwania Promocji]
Promocja rozpoczyna si§ 1 wrzesnia 2019 roku i trwa do dnia 30 wrzesnia 2019 roku wlqcznie, do godz.
23:59:59.

§ 3 [Uczestnicy Promocji]
Promocja jest przeznaczona dla pelnoletnich osöb fizycznych oraz osöb, ktore ukohczyty 15 lat - za zgod
ich przedstawiciela ustawowego - ktore w dniu Przystqpienia do Promocji zawarly Umow? 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 oraz
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 zawr Umow? o
Cztonkostwo na czas okreslony 16 miesi cy od Daty Zawarcia Umowy w Promocji jest:
a) aktywacja Membercard w cenie 90 zt,
b) abonament miesi czny w okresie od Daty Zawarcia Umowy w Promocji do 31.12.2019 roku wlqcznie w
cenie Ozt.

W dniu zawarcia umowy o cztonkostwo na warunkach Promocji zostanie pobrana oplata za aktywacjg
Membercard w wysokosci 90 zl. Miesieczne oplatv abonamentowe w wysokosci 69 zl z VAT pobierane
beda od dnia 01.01.2020 roku.
Jezeli umowa czlonkowska nie zostanie wypowiedziana przez Klienta lub McFIT najpözniej cztery tygodnie
przed zakohczeniem okresu jej obowi zywania, wöwczas umowa ulega przedluzeniu na czas nieokreslony.
Umowa przedluzona na czas nieokreslony moze zostac rozwi zana z zachowaniem 3 miesi cznego
okresu wypowiedzenia. W takim przypadku do czasu rozw zania przez Klienta lub McFIT umowy o
cztonkostwo na czas nieokreslony Klient ponosi oplaty za abonament miesipczny w cenie 69 zt.
Wypowiedzenie zostanie przyj te ze skutkiem na dzieh, ktöry datq odpowiada dniowi zawarcia Umowy
czlonkowskiej.
2. Z Promocji nie mog korzystac aktywni (na umowach na czas okreslony lub nieokreslony) oraz

znajduj cy si§ w okresie zawieszenia Klienci McFIT (zgodnie z definicj zawart w Warunkach

ul. Jasna 14/16a| 00-041 Warsza a

Swiadczenia Ustug McFIT), a takze potencjalni uczestnicy Promocji zadluzeni z tytulu wczesniej zawartych
i rozwiqzanych umöw o cztonkostwo z McFIT na czas okreslony lub nieokreslony.
3. Do dnia do 31.12.2019 r. Klient nie moze zawiesic umowy o cztonkostwo zawartej w Promocji. Od

Numer KRS 421690

01.01.2020 r. do zawieszenia umowy o cztonkostwo zawartej w Promocji stosuje si§ pkt. 5.2 WSU.
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§ 6 [Korzystanie z Promocji]
Warunkiem skorzystania z profitöw okreslonych w § 5 Regulaminu Promocji jest zawarcie przez
uczestnika Promocji Umowy o Czlonkostwo na warunkach Promocji wyi cznie 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. z o.o., „Trenuj do kohca roku za darmo z McFIT , ul. Jasna 14/16a,
00-041 Warszawa.
2. Reklamacja powinna zawierac imi§ i nazwisko reklamuj cego, okreslenie przedmiotu reklamacji oraz
reklamowanegookresu, przedstawienie okolicznosci uzasadniajqcych reklamacj
§ 8 [Postanowienia koncowe]
1. Niniejszy regulamin jest regulaminem szczegölnym w stosunku do Warunköw Swiadczenia Uslug

(WSU) McFIT I obowiqzuje 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 maje zastosowanie odpowiednie postanowienia
Warunköw Swiadczenia Uslug McFIT oraz obowi zujece przepisy polskiego prawa.
3. Uczestnik Promocji zawieraj cy umow§ on- line moze odstqpic od Umowy o Czlonkostwo w terminie
14 dni od dnia jej podpisania bez podania przyczyn skladaj c Organizatorowi Promocji oswiadczenie na
pismie. Pouczenie o prawie do odstqpienia od umowy, o skutkach odst pienia od umowy oraz wzör
formularza odstqpienia od umowy stanowi zalqcznik do niniejszego regulaminu Promocji i jego integraln
cz sc. Przystqpienie do Promocji i akceptacja regulaminu Promocji jest röwnoznaczna z tym, iz Klient
zostal poinformowany o prawie do odstqpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
4. Organizator Promocji zastrzega sobie w trakcie obowi zywania Promocji mozliwosc rozszerzenia lub
zmiany katalogu uczestniköw Promocji, profitöw, 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.
5. Kazdy z uczestniköw Promocji poprzez przyst pienie do Promocji akceptuje warunki niniejszego
regulaminu.
6. Niniejszy regulamin bgdzie dostgpny do wglqdu w Studiach McFIT, na stronie www Organizatora
Promocji pod adresem www.mcfit.com oraz mailem w Biurze Obslugi Klienta McFIT, adres:
bok@mcfit.com.

7. Niniejszej Promocji nie mozna Iqczyc z innymi promocjami Organizatora Promocji.
8. Niniejszy regulamin nie wylqcza mozliwosci podpisania Umowy o czlonkostwo z Organizatorem
Promocji na zasadach ogölnych.
Warszawa, dnia Ssierpnia 2019 roku
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PRAWO ODST PIENIA OD UMOWY dla Klienta on-line
Maj Panstwo prawo odstqpic od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstqpienia od umowy wygasa po uptywie 14 dni od dnia zawarcia (podpisania) umowy.
Aby skorzystac z prawa odstqpienia od umowy, musz Panstwo poinformowac nas: McFIT Polska Sp. z
o.o., ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa Telefon (dost pny w godz. 8-16):+48 22 270 30 01,

Paks: +48 22 270 30 09, E-mail: bok@mcfit.com o swojej decyzji o odstqpieniu od niniejszej umowy w
drodze jednoznacznego oswiadczenia (na przyklad pismo wyslane poczt faksem lub poczt
elektronicznq).
Mog Panstwo skorzystac z wzoru formularza odstqpienia od umowy, jednak nie jest to obowi zkowe.
Aby zachowac termin do odstqpienia od umowy, wystarczy, aby wystali Panstwo informacj§ dotyczqc
wykonania przysluguj cego Panstwu prawa odstqpienia od umowy przed upiywem terminu do odst pienia
od umowy.

SKUTKI ODSTAPIENIA OD UMOWY
W przypadku odst pienia od niniejszej umowy zwracamy Panstwu wszystkie otrzymane od Panstwa
platnosci, niezwlocznie, a w kazdym przypadku nie pözniej niz 14 dni od dnia, w ktörym zostalismy
poinformowani o Panstwa decyzji o wykonaniu prawa odst pienia od niniejszej umowy. Zwrotu ptatnosci
dokonamy przy uzyciu takich samych sposoböw ptatnosci, jakie zostaly przez Panstwa uzyte w pierwotnej
transakcji, chyba ze wyraznie zgodziliscie si§ Panstwo na inne rozwiqzanie; w kazdym przypadku nie
ponios Panstwo zadnych oplat w zwi zku z tym zwrotem.

WZÖR FORMULARZA ODST PIENIA OD UMOWY
(formularz ten nalezy wypelnic i odeslac tylko w przypadku chqci odstqpienia od umowy)
- Adresat: McFIT Polska Sp. z o.o., ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

Faks: +48 22 270 30 09,
E-mail: bok@mcfit.co
- Ja

niniejszym informuj o moim odstqpieniu od umowy o

swiadczenie uslugi fitness w Studiu McFIT.
- Data zawarcia umowy: nr Klienta
- Imi§ i nazwisko konsumenta:
- Adres konsumenta:

- Podpis konsumenta
(tylko jezeli formularz jest przesylany w wersji apierowej)
Data
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