
REGULAMIN SPRZEDAŻY VOUCHERÓW OPEN 

DO SIECI KLUBÓW FITNESS PLATINIUM® 
 

§ 1 

Słowniczek 

Przez pojęcia (pisane z małej lub wielkiej litery) użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się: 

1) Sprzedawca – spółka Platinium Wellness Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 116, 30-133 

Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w 

Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000383004, NIP: 

6772356421, REGON: 121499796, właściciel Sieci Klubów Sieci Fitness Platinium®; 

2) Sieć klubów Fitness Platinium® lub Klub - klub Fitness Platinium® lub cała sieć klubów Fitness 

Platinium®, za wyjątkiem klubów Fitness Platinium® w Zamościu, Radomiu oraz Jarosławiu; 

3) Umowa  – umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym; 

4) Voucher – karta zgodna ze wzorem określonym przez Sprzedawcę, zawierająca kod uprawniający 

Klienta do zakupu Karnetu OPEN bez konieczności uiszczania opłaty za Karnet OPEN i bez konieczności 

uiszczania opłaty aktywacyjnej lub administracyjnej w wysokości 30 zł; 

5) Karnet – Karnet OPEN, Karnet HALF OPEN, Karnet OPEN Bratysławska, Karnet OPEN Al. Pokoju 

16 lub Karnet Promocyjny; 

6) Karnet Open („Multikarnet”) – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z wszelkich 

usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubów oraz dostępu do siłowni Klubu 

przez okres 30 dni (Karnet OPEN nie obejmuje usług wyszczególnionych w cenniku Fitness Platinium®); 

7) Członek Klubu – osoba, która zawarła umowę o korzystanie z usług sieci klubów Fitness Platinium® 

oraz wykupiła Karnet i legitymuje się kartą klubową Fitness Platinium®; 

8) Nowy Klient – osoba nie będąca Członkiem Klubu lub osoba, która korzysta z usług Klubu po raz 

pierwszy; 

9) Klient – osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia, która ukończyła 15 lat posiadająca pisemną zgodę swojego 

przedstawiciela ustawowego na korzystanie z usług Klubu oraz jego oświadczenie o wzięciu pełnej 

odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią; 

10) Strona internetowa – strona internetowa o adresie: www.fitnessplatinium.pl; 

11) Portal dla Klientów – usługa umożliwiająca samodzielne zarządzenie przez Klienta funkcjami takimi 

jak: zapisami na zajęcia (zapisy i wypisy), zarządzanie kontraktem innym niż Karnet OPEN 3 dni 

(opłacenie, zawieszanie karnetu, podgląd opłaconych karnetów). Dostęp do Portalu jest możliwy w 

placówkach Klubu poprzez użycie Kiosku lub poza placówką Klubu poprzez użycie sprzętu typu: 

komputer, tablet lub telefon za pośrednictwem strony internetowej. 

12) Opłata aktywacyjna – bezzwrotna opłata, którą ponosi Nowy Klubowicz lub Klient, który korzystał z 

Karnetu OPEN 3 dni, w związku z przypisaniem członkostwa w klubach sieci Fitness Platinium® w tym 

wydaniem Karty, a w razie dostępności również kłódki, w wysokości określonej w Regulaminie Klubów 

Fitness Platinium® oraz w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sieć Klubów 

Fitness Platinium®. 

13) Opłata administracyjna – bezzwrotna opłata, którą ponosi Klient w związku z przerwaniem ciągłości 

karnetu lub zmianą jego rodzaju w wysokości określonej w Regulaminie Klubów Fitness Platinium® 

oraz w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sieć Klubów Fitness Platinium®. W 

przypadku uiszczenia opłaty administracyjnej Klient nie otrzymuje Karty ani kłódki; 

14) Regulamin Klubów Fitness Platinium® – Regulamin Klubów Fitness Platinium® dostępny na stronie 

internetowej. 

15) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sieć Klubów Fitness Platinium® –  

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sieć Klubów Fitness Platinium® dostępny na 

stronie internetowej. 

16) Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży voucherów OPEN do Sieci Klubów Fitness Platinium®. 

 

§ 2 

Regulamin sprzedaży 

Niniejszy Regulamin stanowi ustalony przez Sprzedawcę wzorzec Umowy wiążący Kupującego. Niniejszy 

Regulamin znajduje się na stronie internetowej oraz w widocznym miejscu w recepcjach Klubów, a każdy 

Kupujący jest obowiązany zapoznać się z jego treścią przed zawarciem Umowy. 

 

§ 3 

Umowa sprzedaży 



1. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym. Na jej podstawie Sprzedawca 

zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność vouchera i wydać mu voucher, a Kupujący zobowiązuje 

się voucher odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę. 

2. Umowa sprzedaży zawierana jest w lokalu przedsiębiorstwa i w związku z tym Kupującemu nie przysługuje 

uprawnienie do odstąpienia od umowy wynikające z przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 

konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 134). 

 

 

§ 4 

Brak uprawnienia do zwrotu zakupionego vouchera 

Sprzedawca prosi o przemyślane zakupu i zwraca uwagę na treść § 5 niniejszego Regulaminu. Po zawarciu 

Umowy sprzedaży Kupujący nie jest uprawniony do zwrotu zakupionego, a nie wykorzystanego vouchera. 

 

§ 5 

Zasady realizacji vouchera 

1. Voucher można wykorzystać wyłącznie na zakup Karnetu OPEN za cenę 119,00 zł wraz z opłatą aktywacyjną 

lub administracyjną w wysokości 30,00 zł. 

2. Aby zrealizować voucher należy w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia zakupu vouchera dokonać 

zakupu Karnetu OPEN wraz z opłatą aktywacyjną albo administracyjną w wysokości 30,00 zł za 

pośrednictwem Portalu dla Klientów, z zachowaniem postanowień Regulaminu Klubów Fitness Platinium® 

oraz Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sieć Klubów Fitness Platinium®, poprzez 

wykorzystanie kodu umieszczonego na tym voucherze podczas zakupu Karnetu OPEN wraz z odpowiednią 

dla danego Klienta opłatą (w polu „Mam kod rabatowy”). 

3. Niezrealizowanie vouchera w terminie, o którym mowa w ustępie 2 niniejszego paragrafu jest równoznaczne 

z rezygnacją z realizacji vouchera, co pozostaje bez wpływu na uiszczoną cenę za ten voucher. 

4. Celem uniknięcia wątpliwości Sprzedawca informuje, że do Karnetu OPEN zakupionego z wykorzystaniem 

vouchera znajduje zastosowanie postanowienie § 3 ust. 4 Regulaminu Klubów Fitness Platinium, tj. Karnet 

OPEN jest aktywny od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług rekreacyjno-sportowych w sieci klubów 

Fitness Platinium®, z zastrzeżeniem, że na życzenie Klienta Karnet OPEN może zostać aktywowany w innym 

terminie, nie później jednak niż w okresie 30 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług rekreacyjno-

sportowych. 

5. Członek Klubu może skorzystać z vouchera na zakup Karnetu OPEN za cenę 119,00 zł wraz z opłatą 

administracyjną w wysokości 30,00 zł pod warunkiem uprzedniego (nie później niż w ostatnim dniu terminu 

określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu) zgłoszenia się do recepcji Klubu w celu zakończenia okresu 

obowiązywania umowy o świadczenie usług rekreacyjno-sportowych. Zrealizowanie vouchera prezentowego  

przez Członka Klubu oznacza definitywną rezygnację z rodzaju Karnetu (w tym również z jego ceny) 

przysługującego temu Klubowiczowi przed zrealizowaniem vouchera. 

 

§6 

Dane osobowe i polityka prywatności 

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Platinium Wellness sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-

133) przy ul. Juliusza Lea 116 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: 0000383004 (dalej: „Administrator”). 

2. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem przez Organizatora 

usług rekreacyjno-sportowych oraz usług drogą elektroniczną zawarte są w umowie o świadczenie tych usług, 

Regulaminie Klubów Fitness Platinium®, w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć 

Klubów Fitness Platinium® oraz w Polityce Prywatności na stronie https://fitnessplatinium.pl/polityka-

prywatnosci/. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Zakup Karnetu OPEN wraz z opłatą aktywacyjną lub administracyjną z wykorzystanie vouchera nie łączy się 

z promocjami obowiązującymi w Sieci Klubów Fitness Platinium w chwili zakupu tego Karnetu OPEN. 

2. Wszelkie uwagi lub reklamacje, co do warunków niniejszego Regulaminu i sposobu 

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

pozostawienie pisma na recepcji w placówkach Sieci klubów Fitness Platinium®, bądź za pośrednictwem 

poczty lub drogą mailową na adres mailowy: bok@fitnessplatinium.pl. 

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.fitnessplatinium.pl oraz w Klubach. 

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



5. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu 

wymaga ogłoszenia na stronie internetowej oraz w Klubach i znajduje zastosowanie do Umów zawartych po 

jej dokonaniu. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności dotyczących warunków 

świadczenia usług, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Klubów Fitness 

Platinium® oraz postanowienia Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć klubów Fitness 

Platinium®, dostępnych na stronie www.fitnessplatinium.pl oraz w placówkach Sieci Klubów. 


