
REGULAMIN  PROMOCJl 074

„PromoQja MCFIT Flex Standard"

§ 1  [Definicje]
1. Organizator  Promocji  -sp6lka  MCFIT  Polska  Sp.  z  o.o.  („MCFITn)  z  siedziba  w  Warszaw.e  (KRS

421690).

2. Promocja  -  kampania  promocyjna  prowadzona  przez  Organizatora  Promocji  pod  haslem  „Promocja
MCFIT  Flex  Standard", na warunkach i w terminach okreslonych w niniejszym regulaminie, obejmujaca
sprzedaz       usfug    fitness   oferowanych    przez   Organizatora    PromoQji    w    Sfudiach    MCFIT.    Oferta
Organizatora  PromoQji   dedykowana  jest  dla   Studiew   MCFIT  w   Pc>Isce,   a  zakupiona   na  warunkach

promo¢i karta czlonkouska uprawnia de korzystanfa ze wszystkwh Sfudi6w MCFIT.
3. Umowa  o  Cztonkostwo  -  umowa  o    korzystanie  z  uslug  fitness  w  Studiach  MCFIT  zawarta  przez

uczesinika  PromoQji   na  warunkach   Promocji  na  czas  nieokreslony.   Umowe  o   Czlonkostwo  mo2na
zawrze6 w wybranym  Sludiu MCFIT, w godzinach  pracy recepcji,  ti. od godz. 08.00 do godz. 22.00, albo
w kanale sprzedazy online wskazanym na stronie intemetowej www.mcfit.com.

4. Przystapienie  do  Promocji  - data  podpisanfa  w  czasie  obowiazywania  Promo¢i  -  przez  uczesinika
PromoQji - Umovy o Czlonkostwo  na warunkach Promocji.

5. Data Zawarcja Umowy w Promocji - data podpisania Umowy o Czlonko\^istwo na czas nieokreslony w
czasie trwania Promoqii wskazanym w § 2 regulaminu promoqji.

§ 2 [Czas trwania Promocji]
Promocja  rozpoczyna  sis  w  dniu  1  sierpnia  2020  roku  i  trwa  do  do dnia  odwolania  przez  Organhatora
Pronocji.

§ 3 [Uczestnicy Promocji]
Promo¢a test przeznaczona dia pelnole{nwh os6b fizycznych oraz os6b, ktore ukohczyly 15 lat -za zgoda
ich  przedstawiciela  ustawowego -  kt6re w dniu  Przystapienia do Promocji  zawarly  Umowe o  Czlonkostwo
na czas nieokre§lony na warunkach Promocji.

§ 4 Zasieg Promocju
PromoQja dostepna jest w Sfudfach MCFIT w Polsce oraz online na www.mcfit.com  poprzez wyb6r  Zapjsz
si? juz dzisINapz juz dzi§.

§ 5 Profty]
1.  Profitem  w  PromoQii  dfa  Uczestnjk6w  Promocii,  ktorzy  w  czasie  trwania  Promo¢i  podpisza Umowe  o
Cztonkostwo  na  czas  nieokre§lony   w czasie  trwanira  PromoQji jest mozliwos6 wypowiedzenia  umowy  o
czlonkoustwo z zachowaniem 1  - miesiecznego okresu wypowiedzenia.
Pozostale warunki dfa iimowy na czas niekreslony na warunkach promocji:
a) cktywacja Membercard  w  cenie 90 zl,
b)  abonamen[ miesieczny   za uslug? fitness w   cenie   129 zl   przez caly okres trwania umowy zawartej na
czas nieokre§lony.
2.  W chwili  poclpisania  umovy pobierana test proporQionalna oplata abonamentowa za  miesiap,  w k{6rym
zawarto umow?.
3.Umowa   na   czas   nieokre§Iony   moze   zosta6   rozwiazana   z   zachowaniem   1    miesiecznego   okresu
wypowiedzenia.  Wypowiedzenie  zostanie  przyj?te  ze  skutkiem  na  dzieh,  ktdry  data  odpowiada  dniowi
zawarcia Umovy czlonkowskiej.
W   celu   zakohczenfa   Umowy   o   Cztonkostwo   Uczesinit   promoQii   zobowiazany  jest   doreczy6   MCFIT
o§wiadczenie o wypowiedzeniu iimowy,  wysylajap malla na adres:  bolt@mcfit.com,   fax na nr: +48 22 270
30 09, lub "st na adres:  MCFIT Poiska Sp. z o.o. ul, Jasna 14/16a, 00-041  Warszawa.
4.   Z   PromoQji   nie   moga  korzysta6   aktywni   (na   umowach   na   czas   okrestony   lub   nieokre§lony)   oraz

inw:jadduL2:#?s,uwg #F:i!):   Zawieszenia   Klie"'   MCFIT   (Zgodnie   z   definicja  zawarta  w   warunkach
5.  Niniejszdy  Promodyi  nie  mozna  lapzy¢  z  innymi  promo¢ami  Organizatora  Promocji,    w  tym  z  promoQja

069 „Pole¢ przyjaciela/Bring a Friend".

1/2

tiicFiT poisha sp. z a.a.

MCFIT  Polska  Sp.  z o.o`

ul,  Jasna  t4/t6a I 00-041  WaJsza`'/a

Numer  KRS 42t 690

Sad  Rejonowy dla in.st. Warsza\.ty

XH  Wydzi8l  Gospodarczy

NIP 5272678078

REGON  146t41227

Za,zad:

Joama l ukesie\.jicz

G( zegor z Karczevlsk`i

Kapital  zaklado\.ty 2.000.000 PIN



§ 6 [Korzystanie z Promocji]
Warunkiem   skorzystania   z   profitow   okre§lonych   w   §   5   Regulaminu   Promocji   jest   zawarcie   przez
Uczestnika  Promocji,  w  terminie  wskazanym  w  §2  regulaminu,  Umowy  o  Czlonkostwo  na  warunkach
Promocji   w   Studiu    MCFIT,    albo   w   kanale   sprzedazy   online   wskazanym   na   stronie   intemetowej
www.mcfit.com.

§ 7 [Reklamacje]
1.      Wszystkje reklamacje lub skargi ze strony uczeslnik6w promocji mogaby6 skladane w formie

pisemnej na adres:  MCFIT Polska Sp.  z o.o., „Promocja MCFIT Flex Standard",  u!. Jasna  14/16a,  00-041
Warszawa.
2.       Reklamacja powinna zawiera6 imie i  nazwisko reklamujapego,  okreslenie przedmiotu  reklamacji oraz
reklamowanego okresu, przedstawienie okoliczno§ci uzasadniajapych reklamapj?.

§ 8 [Postanowienia kohcowe]

(w§uN)!n#j;SF,yT:eogbu:awTi:ui:Stty,rkeog#ac::ns:emt;Zac:i:98!rnoymmoc#t::uwni:akdc:eYeaar,:znakc:rums6W*agc5:,:i:k:sst'#8
zawartych na warunkach Promocji.
2.      Z  dniem  wej§cia  w  Zycie  Umowy  o  Czlonkostwo  zawartej  na  warunkach  Promocji  we  wszystkich
sprawach   nieuregulowanych   niniejszym   regulaminem   maja  zas[osowanie   odpowiednie   postanowienia
Warunk6w Swiadczenia Uslug MCFIT  oraz obowiazujace przepisy polskiego prawa.
3.      Organizator  Promocii  zastrzega  sobie  w  trakcie  obowiazywania  Promocji  mozliwo§6  rozszerzenia
katalogu  uczestnik6w  Promocji,  profitow,  a  takze  zmiany  czasu  i  obszaru  obowiazywanja  Promocji  w
drodze   podpisanego   przez  Organizatora   Promocji   aneksu   do  niniejszego  regiilaminu   ogloszonego  w
spos6b, w jaki ogloszona jest Promocja.
4.      Kazdy  z  uczes{nik6w  Promocji  poprzez  przystapienie  do  Promocji  akceptuje  warunki  niniejszego
regulaminu.

5.      Niniejszy regulamin b?dzie dost?pny do wgladu w   studiach MCFIT w polsce, na www.mcfit.com, oraz
mailem w Biurze Obslugj K[ienta MCFIT-adres: bok@mcfit.com.
6.      Niniejszy  regulamin   nie  wylapza  mozliwo§ci   podpisania   Umowy  o  czlonkostwo  z   Organizatorem
Promocji na zasadach og6!nych.
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