
 
 

BENEFIT SYSTEMS S.A., PLAC EUROPEJSKI 2, 00-844 WARSZAWA, SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS KRS 0000370919, NIP 

836-167-65-10, KAPITAŁ ZAKŁADOWY 2.933.542 ZŁ W PEŁNI OPŁACONY, PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG FITNESS W RAMACH BENEFIT SYSTEMS 

SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FITNESS W WARSZAWIE, ADRES DO DORĘCZEŃ: PLAC EUROPEJSKI 3, 00-844 WARSZAWA 

 

Regulamin Promocji “Razem taniej!” 

1. Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") określa warunki promocji "Razem taniej!" organizowanej w klubach prowadzonych pod marką 
MY FITNESS PLACE przez Benefit Systems S.A. Benefit Systems S.A. z siedzibą Warszawie, przy Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000370919, o nr NIP 8361676510, REGON 750721670, o kapitale zakładowym w wysokości  
2.933.542 zł (w pełni opłaconym), prowadzącą działalność w zakresie świadczenia usług fitness w ramach Benefit Systems S.A. Oddział 
Fitness w Warszawie, Pl. Europejski 3, 00-844 Warszawa (dalej jako „MY FITNESS PLACE”). 

2. Członek Klubu, który skutecznie poleci innej osobie korzystanie z usług MY FITNESS PLACE (tj. w wyniku tego polecenia osoba, której 

polecono usługi dokona w MY FITNESS PLACE zakupu jednego ze wskazanych w punkcie 3 Karnetów) otrzyma rabat w wysokości 50 % 

wartości najbliższej opłaty należnej za posiadany przez niego Karnet, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.  

3. Karnety, których zakup przez nowego klienta uprawnia do otrzymania rabatów: FLEXI, FLEXI – Regionalny, PRO 12 M, PRO 12M – 

Regionalny, FLEXI STUDENT/UCZEŃ. 

4. W przypadku zmiany Oferty (w tym także oferty karnetów promocyjnych), MY FITNESS PLACE zastrzega sobie możliwość dołączenia 

nowych karnetów do listy karnetów, których zakup przez nowego klienta uprawniać będzie do otrzymania rabatów.  

5. Maksymalna wysokość rabatu w okresie rozliczeniowym wynosi 50 %, jednak jeżeli Członek Klubu skutecznie poleci usługi MY FITNESS 

PLACE więcej niż jednej osobie, rabat zostanie uwzględniony w kolejnych okresach rozliczeniowych zgodnie z liczbą osób, którym 

skutecznie polecono usługi MY FITNESS PLACE, chyba, że umowa ulegnie wcześniejszemu rozwiązaniu. 

6. Jeżeli umowa z polecającym Członkiem Klubu zostanie rozwiązania przed wykorzystaniem wszystkich zniżek z przyczyn leżących  

po stronie Polecającego Członka Klubu, uprawnienie do ich otrzymania przepada.  

7. Jeżeli umowa z polecającym Członkiem Klubu zostanie rozwiązania przed wykorzystaniem wszystkich zniżek z przyczyn leżących  

po stronie MY FITNESS PLACE lub w związku z upływem terminu, na jaki została zawarta (w przypadku umów na czas określony), 

uprawnienie do otrzymania zniżki przez polecającego Członka Klubu pozostaje ważne, pod warunkiem zakupu kolejnego karnetu  

w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania umowy.  

8. Uprawnienie do uzyskania rabatu przez polecającego Członka Klubu z uwagi na brak najbliższej opłaty, która mogłaby zostać rabatowana, 

nie dotyczy Członków Klubu którzy nie są zobowiązani do uiszczenia kolejnej opłaty w kolejnym okresie rozliczeniowym (tj. korzystających 

z Klubu na podstawie Wejścia Jednorazowego, Karnetu płatnego jednorazowo z góry, Zaproszenia do Klubu lub karty partnera  

MY FITNESS PLACE (np. Multisport). Jeżeli jednak Członek Klubu, o którym mowa w zdaniu pierwszym poleci innej osobie usługi  

MY FITNESS PLACE, zgodnie z punktem 2, osobie tej przysługuje prawo do rabatu, o którym mowa w punkcie 8.  

9. Rabat w wysokości 50% opłaty należnej za pierwszy miesiąc obowiązywania Karnetu otrzyma również osoba, która dokonała zakupu 

Karnetu w MY FITNESS PLACE w wyniku polecenia usług MY FITNESS PLACE przez Członka Klubu. 

10. Uprawnienie do rabatów przysługuje, jeżeli osoba, której skutecznie polecono usługi MY FITNESS PLACE, dotychczas nie korzystała  

z usług MY FITNESS PLACE na podstawie karnetu lub wejścia jednorazowego.  

11. Uprawnienia do otrzymania rabatu przewidzianego w niniejszym Regulaminie nie można przenieść na rzecz innej osoby. 

12. Niniejsze zasady przyznawania rabatów znajdują zastosowanie wyłączenie przy sprzedaży stacjonarnej – prowadzonej w recepcji 

Klubów. 

13. W celu skorzystania z rabatów przewidzianych niniejszym Regulaminem w momencie dokonywania zakupu przez osobę, której 

polecono usługi MY FITNESS PLACE konieczna jest obecność polecającego Członka Klubu. 

14. Promocja może łączyć się z innymi Promocjami oferowanymi przez My Fitness Place. 

15. Promocja obowiązuje od 1 grudnia 2021 r. do odwołania.  

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia Ogólnych Warunków Umowy oraz 
Regulaminu sieci fitness klubów MY FITNESS PLACE, dostępne w recepcji każdego z Klubów i zamieszczone na stronie Internetowej 
www.myfitnessplace.pl. 
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