
Regulamin Promocji „Bratysławska 49” 

od 16.01.2017 r. do 28.02.2017 r. 

dla klubu Fitness Platinium® w Krakowie przy ul. Bratysławskiej 4 w Krakowie. 

 

1. Słowniczek  

1.1 Organizator - Platinium Wellness Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

przy ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego nr KRS 0000383004, posiadającą NIP: 677-235-64-21. 

1.2 Klub – klub Fitness Platinium® przy ul. Bratysławskiej 4 w Krakowie. 

1.3 Klient – członek klubu posiadający aktywny lub zawieszony karnet w klubach sieci Fitness 

Platinium®; Klientem może być tylko osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia, która ukończyła 15 lat 

posiadająca pisemną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z usług Organizatora 

oraz jego oświadczenie o wzięciu pełnej odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią. 

1.4 Nowy Klient – osoba nieposiadająca aktywnego ani zawieszonego karnetu w klubach sieci Fitness 

Platinium®, w tym osoby które przerwały członkostwo w klubach sieci Fitness Platinium®. 

Nabywając Karnet OPEN „Bratysławska 49” na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, 

Klient zawiera umowę o świadczenie usług sportowo - rekreacyjnych w sieci Fitness Platinium®. 

Zasady członkostwa, termin obowiązywania umowy, a także zasady jej wydłużania zostały określone 

w Regulaminie sieci Fitness Platinium®. Zakres świadczonych usług zależy od rodzaju nabytego 

karnetu. 

1.5 Karnet Bratysławska 49 – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń 

z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu sieci Fitness 

Platinium® w Krakowie przy ul. Bratysławskiej 4, oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 30 dni 

(Karnet OPEN „Bratysławska 49” nie uprawna do wejścia do Placówek sieci Fitness Platinium® z 

zastrzeżeniem, że w dniu 3 maja 2017 r. Karnet ten uprawnia do korzystania bez ograniczeń z 

wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubów sieci Fitness 

Platinium® znajdujących się w Krakowie przy ul. Lea 213, ul. Zakopiańskiej 105 i ul. Szlak 67 w 

godzinach otwarcia tych Klubów w tym dniu).  

1.6. Opłata administracyjna – bezzwrotna opłata w wysokości 30,00 zł brutto, którą ponosi Klient w 

związku z przerwaniem ciągłości karnetu w celu ponownego przydzielenia członkostwa.  

1.7. Opłata aktywacyjna – bezzwrotna opłata, którą ponosi Nowy Klient w związku 

z przypisaniem członkostwa w klubach Fitness Platinium® w wysokości 30,00 zł brutto. 

1.8 Płatność online – płatność za karnet oraz opłatę administracyjną lub opłatę aktywacyjną dokonana 



przez Klienta na jego koncie w portalu Perfect Gym poprzez system płatności Przelewy24 lub kartą 

kredytową. 

1.9 Portal dla Klientów – portal Perfect Gym, do którego dostęp znajduję się na stronie internetowej 

www.fitnessplatinium.pl. Korzystanie z portalu wymaga rejestracji. Dostęp do portalu mają 

Klubowicze sieci Fitness Platinium®, a także osoby korzystające z kart Multisport i innych kart 

sportowych akceptowanych w sieci, po uprzednim zgłoszeniu w recepcji klubu chęci rejestracji w 

portalu. 

1.10. Placówki sieci Fitness Platinium – Placówki klubów sieci Fitness Platinium® znajdujące się w 

Krakowie przy ul. Lea 213, Sołtysa Dytmara 3, Mogilskiej 97, Zakopiańskiej 105, Wadowickiej 6, 

Szlak 67, Pawiej 5, Aleksandry 11, Al. Pokoju 44, Stawowej 61, Zakopiańskiej 62, Os. Na Stoku 53 

oraz w Skawinie. 

2. Zakres promocji 

Promocja dotyczy wyłącznie Klubu Fitness Platinium® w Krakowie przy ul. Bratysławskiej 4 o ile 

niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej. 

3. Czas trwania 

3.1 Promocja rozpoczyna się w dniu 16.01.2017 r. (poniedziałek) o godzinie 0:00, a kończy 

w dniu 31.05.2017 r. (środa) o godzinie 23:59, z zastrzeżeniem, że promocja trwa do wyczerpania puli 

karnetów objętych promocją. 

3.2 Przedsprzedaż Karnetów Bratysławska 49 w promocyjnej cenie rozpoczyna się w dniu 16.01.2017 

r. (poniedziałek) o godzinie 0:00, a kończy się w dniu 28.02.2017 r. (wtorek) o godzinie 23:59. Zakup 

Karnetu „Bratysławska 49” w okresie przedsprzedaży jest warunkiem jego dalszego nabycia za cenę 

promocyjną, określoną w pkt 4.3 niniejszego Regulaminu.  

4. Warunki skorzystania z promocji 

4.1 Promocja skierowana jest do Klientów i Nowych Klientów sieci Fitness Platinium®.  

4.2 Promocja dotyczy zniżki na zakup 30-dniowego Karnetu „Bratysławska 49” wyłącznie online 

poprzez portal dla Klientów. Zakup Karnetu „Bratysławska 49” w Klubie lub Placówkach sieci Fitness 

Platinium® nie jest możliwy. W Klubie lub Placówkach sieci Fitness Platinium jest możliwy zakup 

następujących karnetów po wskazanych cenach tj. 99 zł (karnet OPEN) lub 69 zł (karnet HALF 

OPEN), na zasadach określonych w Regulaminie sieci klubów Fitness Platinium®. 

4.3 Osoby, o których mowa w pkt 4.1 w trakcie trwania niniejszej promocji są uprawnione 

do zakupu 30-dniowego Karnetu „Bratysławska 49” do Klubu, w promocyjnej cenie 49 zł brutto 

(słownie: czterdzieści dziewięć złotych). Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup Karnetu 

„Bratysławska 49” online w okresie przedsprzedaży, o którym mowa w pkt 3.2 i zachowanie ciągłości 

http://www.fitnessplatinium.pl/


członkostwa zgodnie z postanowieniami Regulaminu sieci Fitness Platinium® i niniejszego 

Regulaminu. 

4.4 Karnet „Bratysławska 49” uprawnia do nieograniczonego dostępu do usług świadczonych przez 

Organizatora wyłącznie w Klubie w Krakowie przy ul. Bratysławskiej 4, z zastrzeżeniem że w dniu 3 

maja 2017 r. Karnet ten uprawnia do nieograniczonego dostępu do usług świadczonych przez 

Organizatora Klubów sieci Fitness Platinium® znajdujących się w Krakowie przy ul. Lea 213, ul. 

Zakopiańskiej 105 i ul. Szlak 67 w godzinach otwarcia tych Klubów w tym dniu. Klient lub Nowy 

Klient, który zakupi Karnet „Bratysławska 49” nie może korzystać z usług świadczonych w 

Placówkach sieci Fitness Platinium® oraz w klubach w Radomiu, Jarosławiu i Zamościu.  

4.5. Nowy Klient przy zakupie Karnetu „Bratysławska 49” w ramach niniejszej promocji zobowiązany 

jest do wniesienia obowiązkowej jednorazowej opłaty aktywacyjnej w wysokości 30 zł brutto 

(słownie: trzydzieści złotych) niezbędnej do przydzielenia członkostwa w sieci klubów Fitness 

Platinium®. W ramach wniesionej opłaty aktywacyjnej Nowy Klient otrzymuje kłódkę niezbędną do 

zamknięcia szafki oraz klubową kartę magnetyczną. Kłódki wydawane są do wyczerpania zapasów. 

4.6 Osoba, która zakupiła poprzednio karnet do sieci klubów Fitness Platinium®, ale nie przedłużyła  

jego aktywności w kolejnym okresie i przerwała członkostwo w sieci Fitness Platinium®, przy 

zakupie Karnetu „Bratysławska 49” w ramach niniejszej promocji, zobowiązana jest do wniesienia 

jednorazowej obowiązkowej opłaty administracyjnej w wysokości 30 zł brutto (słownie: trzydzieści 

złotych) niezbędnej do ponownego przydzielenia członkostwa. W przypadku, o którym mowa w 

niniejszym punkcie Nowy Klient nie otrzymuje karty magnetycznej ani kłódki. 

4.7 Klienci lub Nowi Klienci mogą skorzystać z zakupów w okresie przedsprzedaży w czasie jej 

trwania. Klient kupując Karnet „Bratysławska 49” w kolejnych okresach trwania promocji z 

zachowaniem zasad ciągłości określonych w §7 ust. 2 Regulaminu sieci klubów Fitness Platinium®, 

nie ponosi żadnych dodatkowych opłat, chyba że co innego wynika z postanowień niniejszego 

regulaminu lub Regulaminu sieci Fitness Platinium®. 

4.8 Za cenę określoną w pkt 4.3. niniejszego Regulaminu oraz na warunkach  

w nim określonych może zostać zakupiony Karnet „Bratysławska 49”, którego data ważności 

rozpoczyna się 16.01.2016 r. lub w późniejszym terminie obowiązywania promocji. Do Karnetu 

OPEN „Bratysławska 49” odpowiednie zastosowanie znajduje §7 ust. 2  Regulaminu sieci klubów 

Fitness Platinium®. Oznacza to, że Karnet „Bratysławska 49” zakupiony w terminie 14 dni od daty 

ustania aktywności poprzedniego karnetu jest aktywny od dnia następnego po dniu, w którym upłynęła 

ważność poprzedniego karnetu. Karnet „Bratysławska 49” zakupiony na warunkach określonych w 

zdaniu poprzednim nie jest objęty promocją, o ile data ustania aktywności poprzedniego karnetu 

przypada przed 16 stycznia 2017 r. 

4.9 Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty klubowej powinien być niezwłocznie zgłoszony 



osobom uprawnionym do działania w imieniu Klubu. Wydanie nowej karty następuje po uiszczeniu 

opłaty w wysokości 10,00 zł brutto (słownie: dziesięć złotych). Opłata ta jest bezzwrotna. 

4.10 Klienci mogą przedłużać zakupiony w promocji Karnet „Bratysławska 49” z zachowaniem ceny 

promocyjnej wyłącznie poprzez zakup tego karnetu w Portalu dla Klientów. Przedłużenie Karnetu 

„Bratysławska 49” nie jest możliwe w recepcji Klubu lub Placówek sieci Fitness Platinium®. 

4.11 Kupując karnet online w okresie przedsprzedaży Klient/ Nowy Klient jest uprawniony 

do nabycia za cenę promocyjną kolejnych Karnetów „Bratysławska 49” w czasie trwania promocji, tj. 

do 31 maja 2017 roku lub do wyczerpania ilości karnetów objętych promocją. Warunkiem nabycia 

kolejnych Karnetów „Bratysławska 49” za cenę promocyjną jest regularne uiszczanie opłaty za ten 

karnet w kolejnych miesiącach tj. w terminie maksymalnie do 14 dni od zakończenia obowiązywania 

poprzedniego karnetu oraz zachowanie ciągłości karnetu. Postanowienie §7 ust. 2 Regulaminu sieci 

Fitness Platinium® znajduje odpowiednie zastosowanie, to jest nabycie Karnetu „Bratysławska 49” 

w terminie 14 dni od zakończenia obowiązywania poprzedniego karnetu powoduje, że karnet ten 

obowiązuje od dnia zakończenia obowiązywania poprzedniego Karnetu „Bratysławska 49”, a Klient 

zachowuje jego ciągłość.  

4.12 W przypadku braku uiszczenia opłaty za Karnet „Bratysławska 49” w terminie, o którym mowa 

w pkt 4.11 zd. 2 niniejszego Regulaminu, ciągłość Karnetu „Bratysławska 49” zostaje przerwana, a 

kolejny karnet tego typu nie może zostać zakupiony. Klient traci członkostwo w Klubie, chyba że 

nabędzie inne rodzaje karnetu oferowanego w sieci klubów Fitness Platinium®, na warunkach 

określonych w §7 ust. 2 Regulaminu sieci klubów Fitness Platinium®. Utrzymanie członkostwa 

poprzez zmianę karnetu z Karnetu OPEN „Bratysławska 49” na inny rodzaj karnetu dostępny w 

klubach sieci Fitness Platinium® powoduje konieczność uiszczenia opłaty w kwocie 30 zł, stosownie 

do postanowienia 4.16. niniejszego Regulaminu. 

4.13 W przypadku braku zakupu Karnetu „Bratysławska 49” lub innego rodzaju karnetu na warunkach 

określonych w §7 ust. 2 Regulaminu sieci klubów Fitness Platinium®, w okresie trwania promocji, 

Klient traci członkostwo. Klient/ Nowy klient, który utracił członkostwo w okresie trwania niniejszej 

promocji nie może ponownie zakupić Karnetu „Bratysławska 49” za cenę wskazaną w pkt.4.3. 

niniejszego Regulaminu, a przy zakupie innego rodzaju karnetu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty 

administracyjnej w kwocie 30 zł (słownie: trzydzieści złotych). Klient/ Nowy Klient w związku z 

uiszczeniem opłaty administracyjnej nie otrzyma ponownie kłódki ani karty magnetycznej. Po utracie 

członkostwa, możliwe jest zakupienie karnetu za cenę regularną, to jest karnet OPEN za cenę 99 zł za 

30 dni a karnet HALF OPEN  za cenę 69 zł za 30 dni.  

4.14 Po zakończeniu promocji, tj. od 31.05.2017 roku lub po wyczerpaniu ilości karnetów objętych 

promocją, Klient może przedłużyć członkostwo w Klubie nabywając karnet OPEN za cenę 99 zł.  

4.15 Nowym Klientom, którzy zakupią Karnet „Bratysławska 49” w przedsprzedaży i utrzymają jego 



ciągłość po zakończeniu promocji, tj. od 31.05.2017 r. lub po wyczerpaniu ilości karnetów objętych 

promocją, może utrzymać członkostwo w sieci Fitness Platinium® nabywając Karnet OPEN za cenę 

karnetu 99 zł za 30 dni (karnet OPEN) bez obowiązku wnoszenia opłaty administracyjnej  z tytułu 

zmiany rodzaju karnetu. Zmiana wysokości cen karnetów, wskazanych w zdaniu poprzednim może 

wynikać z warunków innych promocji, o ile Klienci lub Nowi Klienci zostaną nią objęci. 

4.16. Zmiana rodzaju karnetu z Karnetu „Bratysławska 49” na karnet HALF OPEN lub OPEN  wiąże 

się ze wzrostem ceny karnetu (odpowiedni: do 99 zł lub do 69 zł) oraz jednorazową obowiązkową 

opłatą administracyjną (30 zł - bez karty magnetycznej i kłódki). Dotyczy to sytuacji innych niż 

opisana w poprzednim punkcie 4.15. 

4.17 Zmiana przez Klienta rodzaju karnetu w czasie trwania promocji z Karnetu „Bratysławska 49” na 

HALF OPEN lub OPEN, jest skuteczna także po zakończeniu promocji. Klient zatem jest 

zobowiązany do zakupu rodzaju karnetu zgodnie ze zmianą dokonaną w trakcie obowiązywania 

promocji lub do dokonania kolejnej zmiany rodzaju karnetu zgodnie z warunkami określonymi 

w Regulaminie klubów sieci Fitness Platinium®. Po zmianie rodzaju karnetu na karnet OPEN lub 

HALF OPEN, Klient nie może ponownie zmienić karnetu na Karnet OPEN. Zmiana rodzaju karnetu 

wiąże się z uiszczeniem opłaty w kwocie 30 zł zgodnie z postanowieniami Regulaminu klubów sieci 

Fitness Platinium®. 

4.18 Na życzenie Klienta aktywacji zakupionego karnetu w czasie przedsprzedaży, jak i po jej 

zakończeniu dokonać można z maksymalnie 30-dniowym opóźnieniem, jednak karnet nie może być 

aktywowany wcześniej niż przed datą 16 stycznia 2017 roku oraz nie później niż 30 marca 2017 roku. 

Nie jest możliwe aktywowanie Karnetu „Bratysławska 49” po zakończeniu promocji. Klient może 

utrzymać członkostwo w sieci Fitness Platinium® kupując Karnet OPEN w cenie 99 zł, dostępnego w 

regularnej sprzedaży lub zmieniając Karnet OPEN na Karnet HALF OPEN (za 69 zł) na zasadach 

określonych w Regulaminie sieci Fitness Platinium. 

4.19 W czasie trwania promocji, Klient lub Nowy Klient, który zakupił Karnet „Bratysławska 49” 

może dokonać płatności za ten karnet za kolejne okresy obowiązywania to jest 30 dni lub 

wielokrotność to jest 60 dni, 90 dni itd., jednakże maksymalnie do zakończenia obowiązywania 

niniejszej promocji to jest do dnia 31 maja 2017 roku lub wyczerpania ilości karnetów objętych 

promocją. W razie nabycia Karnetów „Bratysławska 49” za kolejne okresy z góry, po zakończeniu 

promocji Karnet ten przechodzi na Karnet OPEN, za cenę 99 zł. Klient nie ma obowiązku uiszczenia 

opłaty 30 zł z tytułu zmiany karnetu z Karnet „Bratysławska 49” na Karnet OPEN. 

4.20. Z powodu ograniczeń systemowych, nabycie Karnetu „Bratysławska 49” przez Klienta wiąże się 

ze zmianą rodzaju umowy w Portalu dla Klienta. Po zakończeniu promocji, to jest po 31 maja 2017 

roku lub po wyczerpaniu ilości karnetów objętych promocją Klient, który zachował ciągłość Karnetu 

„Bratysławska 49” bez ponoszenia dodatkowych opłat przechodzi na Karnet OPEN za cenę 99 zł. 



Dotyczy to także Klienta, który skorzystał z promocji, a przed okresem jej rozpoczęcia posiadał 

Karnet HALF OPEN (w cenie 69 zł lub 59 zł) lub Karnet OPEN (za cenę 89 zł i 99 zł). Po 

zakończeniu niniejszej promocji Klient, chcąc korzystać z Karnetu HALF OPEN winien zmienić 

rodzaj karnetu z OPEN na HALF OPEN i uiścić opłaty związane ze zmianą karnetu zgodnie z 

Regulaminem klubów sieci Fitness Platinium®. Po zakończeniu promocji Klient nie ma możliwości 

powrotu na Karnet OPEN za 89 zł ani HALF OPEN za 59 zł. 

5. Zawieszenie karnetów 

5.1 Klient ma prawo zawiesić wykonywanie umowy o korzystanie z usług klubów Fitness Platinium® 

na okres równy 30 dni lub jego wielokrotności (tj. 60, 90 dni itd.).  

5.2 Klient z tytułu zawieszenia Karnetu OPEN „Bratysławska 49” na okres 30 dni ponosi opłatę w 

wysokości 20 zł brutto (słownie: dwadzieścia złotych). Możliwe jest zawieszenie wyłącznie na okres 

równy 30 dni lub jego wielokrotności (tj. 60, 90 dni itd.). Za każdy kolejny okres 30 dni, Klient 

zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 20 zł brutto. Zawieszenie dotyczy również przerw 

z powodów medycznych i zdrowotnych. 

5.3 Podczas okresu zawieszenia Klient nie może korzystać z usług świadczonych w klubach sieci 

Fitness Platinium®.  

5.4 Zawieszenie Karnetu OPEN „Bratysławska 49” pozwala zachować ciągłość i stałą cenę w 

kolejnym  miesiącu jednakże nie później niż do czasu zakończenia niniejszej promocji. Zgłoszenie 

zawieszenia przez Klienta musi nastąpić w trakcie trwania bieżącego karnetu w sposób odpowiedni do 

postanowień Regulaminu sieci klubów Fitness Platinium® w zakresie określającym zawieszenie i jego 

skutki. Okres zawieszenia Karnetu OPEN „Bratysławska 49”, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

rozpoczyna się w kolejnym dniu po zakończeniu ważności obecnego karnetu. Nie ma możliwość 

przerwania okresu zawieszenia przed jego zakończeniem. 

6. Inne 

6.1 Organizator zastrzega, że niniejsza promocja nie łączy się z innymi promocjami, 

chyba że warunki innych promocji stanowią inaczej. 

6.2 Wszelkie uwagi lub reklamacje co do warunków niniejszego Regulaminu i sposobu 

ich realizacji oraz inne skargi i wnioski mogą być zgłaszane przez Klientów w drodze pisemnej i 

doręczane bądź przez pozostawienie pisma na recepcji w placówkach Klubu, 

bądź za pośrednictwem poczty lub drogą mailową na adres mailowy: bok@fitnessplatinium.pl, z 

dopiskiem „Promocja jesienna”. 

7. Postanowienia końcowe 

7.1 świadczenie usług w Klubie i Placówkach sieci Fitness Platinium odbywa się na zasadach 

określonych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminu sieci klubów Fitness Platinium® dostępnych 



na stronie internetowej www.fitnessplatinium.pl oraz w siedzibie Klubu. 

7.2 Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają poinformowania Klientów drogą elektroniczną 

wysyłając wiadomość mailową na adres podany w Portalu dla Klienta oraz podania do 

wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej sieci klubów 

Fitness Platinium®. W razie zmiany niniejszego Regulaminu w sprawach nieuregulowanych 

zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu sieci Fitness Platinium®. 

7.3 Nowemu Klientowi/ Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od 

umowy o świadczonych przez sieć klubów Fitness Platinium® usług bez podania przyczyny w 

przypadku zawarcia umowy na odległość tj. z wykorzystaniem Portalu dla Klienta w ramach 

rozpoczętego członkostwa w terminie czternastu dni od daty zawarcia umowy. W celu odstąpienia 

od zawartej umowy o świadczenie usług sportowo rekreacyjnych w klubach sieci Fitness 

Platinium®, Nowy Klient/ Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie o 

odstąpieniu od umowy zawartej na odległość Nowy Klient/Klient może złożyć w formie pisemnej 

oraz dostarczyć drogą listowną lub osobiście pod adres: Platinium Wellness sp. z o.o., ul. Juliusza 

Lea 116, 30-133 Kraków.  

7.4 Organizator w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od świadczonych 

usług zwróci Nowemu Klientowi/ Klientowi należność, przy czym w przypadku rozpoczęcia 

obowiązywania karnetu, na wyraźne żądanie Nowego Klienta/ Klienta, przed upływem terminu do 

odstąpienia od świadczenia usług, kwota należności zostanie obliczona proporcjonalnie do okresu 

obowiązywania karnetu. 

7.5 Adres Organizatora: Platinium Wellness Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres 

korespondencyjny: ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków. 

7.6 W sprawach nieuregulowanych, w szczególności dotyczących warunków nabycia karnetu, 

utrzymania oraz utraty członkostwa w klubie Fitness Platinium®, a także zawarcia umowy, 

okresów jej trwania i warunków świadczenia usług, administrowania danymi osobowymi  

odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu klubów sieci Fitness Platinium ®. 

 

http://www.fitnessplatinium.pl/

