
 

FIT FABRIC SP. Z O.O, PL. EUROPEJSKI 2, 00-844 WARSZAWA, ZAREJESTROWANA W  SĄDZIE REJONOWYM DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 
KRS, KRS: 0000649393, NIP: 7282787835 REGON: 101321861, WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 6.000,00 ZŁ 

Regulamin promocji "Rozruszaj towarzystwo!" 

1. Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") określa warunki promocji „Rozruszaj towarzystwo!” (dalej jako: "Promocja") oferowanej przez 
Fit Fabric Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Pl. Europejskim 2, 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000649393, posiadającą numer NIP: 7282787835 oraz numer REGON: 101321861, kapitał zakładowy: 
6.000,00 zł, w ramach sieci fitness klubów prowadzonych pod marką Fit Fabric (dalej: "Fit Fabric"). 

2. W ramach Promocji każdy pełnoletni Członek Klubu może przyprowadzić do Klubu Fit Fabric pełnoletniego znajomego/ą (dalej 

„Przyjaciel”), który może skorzystać z Wejścia Jednorazowego na poniższych zasadach.  

3. Przyjaciel jest uprawniony do otrzymania darmowego Wejścia Jednorazowego uprawniającego do skorzystania w piątek, sobotę  

lub niedzielę z dowolnego Klubu Fit Fabric w zakresie: siłowni, udziału w jednych zajęciach zorganizowanych oraz basenu (w przypadku 

Klubu posiadającego basen), pod warunkiem wyrażenia zgody na otrzymywanie za pośrednictwem wszystkich kanałów komunikacji 

wskazanych w Deklaracji Członkowskiej treści marketingowych dotyczących zarówno Benefit Systems S.A., jak i podmiotów trzecich.   

4. Przyjaciel może skorzystać z Promocji raz na trzy miesiące. 

5. Przed skorzystaniem z Promocji Przyjaciel nie może posiadać Konta Klienta Fit Fabric, z wyjątkiem ponownego skorzystania z Promocji, 

zgodnie z ust. 4 powyżej. 

6. Skorzystanie z Promocji wymaga założenia Konta Klienta Fit Fabric, w tym w szczególności podania wymaganych danych  

oraz zaakceptowania niezbędnych dokumentów.  

7. Z Promocji można skorzystać wyłącznie w recepcji Klubu. 

8. W celu skorzystania z Promocji niezbędna jest równoczesna obecność w recepcji Klubu Członka Klubu wraz z Przyjacielem.  

9. Promocja może łączyć się z innymi Promocjami oferowanymi przez Fit Fabric. Skorzystanie z Wejścia Jednorazowego przez Przyjaciela  

w ramach niniejszej Promocji nie wyłącza możliwości skorzystania przez Przyjaciela z promocji „Razem taniej” (pkt 10 regulaminu 

promocji „Razem taniej” nie stosuje się do Przyjaciela). 

10. Promocja obowiązuje od dnia 24 czerwca 2022 r. do odwołania.  

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia Ogólnych Warunków Umowy Wejścia 
Jednorazowego, Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Regulaminu sieci fitness klubów Fit Fabric, dostępnych  
w recepcji każdego z Klubów i zamieszczone na stronie internetowej www.fitfabric.pl. 
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