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Regulamin Promocji 

„-50% na zakup pakietów EMS dla byłych Klientów EMS 

Fitness Platinium Solvay” 

w Klubie Sieci Fitness Platinium® przy ul. Stawowej nr 61  

w okresie od 01 lipca 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. 

 

§1. Słowniczek 

Przez pojęcia użyte w niniejszym regulaminie rozumie się: 

1) Organizator - Smart Platinium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Krakowie, ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-

Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS: 0000848119, NIP: 6772454342, REGON: 386425890. 

2) Klub Solvay XXL – klub sieci Fitness Platinium® mieszczący się przy ul. Zakopiańskiej 

105 w Krakowie. 

3) Klub Stawowa – klub sieci Fitness Platinium® mieszczący się przy ul. Stawowej nr 61 w 

Krakowie. 

4) Klient – osoba korzystająca z usług EMS Klubu; Klientem może być tylko osoba 

pełnoletnia lub niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat posiadająca pisemną zgodę swojego 

przedstawiciela ustawowego na korzystanie z usług EMS Klubu, zgodne ze wzorem 

oświadczenia dostępnego na stronie internetowej lub w recepcji Klubu. 

5) Trening EMS – trening w grupie obejmującej nie więcej niż 6 osób, polegający na 

pobudzaniu mięśni za pomocą impulsów prądu stałego i zmiennego (impuls ten pochodzi z 

jednostki sterującej oraz jest przekazywany do poszczególnych elektrod znajdujących się 

w kombinezonie). 

6) Usługi EMS - Wejście Jednorazowe EMS, Pakiet 4 Wejść EMS oraz Pakiet 8 Wejść EMS. 

7) Wejście Jednorazowe EMS – Wejście jednorazowe EMS w rozumieniu Regulaminu 

świadczenia usług EMS w Klubach Sieci Fitness Platinium®. 

8) Pakiet 4 Wejść EMS - Pakiet 4 Wejść EMS w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług 

EMS w Klubach Sieci Fitness Platinium®. 

9) Pakiet 8 Wejść EMS - Pakiet 8 Wejść EMS w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług 

EMS w Klubach Sieci Fitness Platinium®. 

10) Umowa o korzystanie z usług EMS – Umowa o korzystanie z usług Klubu w formie 

Treningu EMS, na warunkach wynikających z Regulaminu świadczenia usług EMS w 

Klubach Sieci Fitness Platinium® i niniejszego Regulaminu oraz zgodnych z wykupionym 

rodzajem usługi. 
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11) Personel Klubu – manager, instruktorzy, trenerzy, obsługa recepcji. 

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

13) Portal dla Klientów – usługa umożliwiająca samodzielne zarządzenie przez Klienta 

funkcjami określonymi w Regulaminie Klubów Fitness Platinium® oraz Regulaminie 

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sieć Klubów Fitness Platinium®, jak również 

zakup usług EMS, z wyjątkiem zakupu usługi EMS przez klienta korzystającego z karty 

programu partnerskiego. 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. 

14) Konto Klienta – zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Klientowi w 

Portalu dla Klientów dostępnych po zalogowaniu. 

15) Regulamin Klubów Fitness Platinium® – Regulamin Klubów Fitness Platinium® 

dostępny na stronie internetowej www.fitnessplatinium.pl. 

16) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sieć Klubów Fitness 

Platinium® –  Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sieć Klubów 

Fitness Platinium® dostępny na stronie internetowej www.fitnessplatinium.pl. 

17) Regulamin świadczenia usług EMS – Regulamin świadczenia usług EMS w Klubach 

Sieci Fitness Platinium® dostępny na stronie internetowej https://fitnessplatinium.pl/do-

pobrania/. 

18) Promocja – Promocja „-50% na zakup pakietów EMS dla byłych Klientów EMS Fitness 

Platinium Solvay” w Klubie Sieci Fitness Platinium® przy ul. Stawowej nr 61 w okresie od 

01 lipca 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r., której zasady określa niniejszy Regulamin. 

19) Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji „-50% na zakup pakietów EMS dla byłych 

Klientów EMS Fitness Platinium Solvay” w Klubie Sieci Fitness Platinium® przy ul. 

Stawowej nr 61 w okresie od 01 lipca 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. 

§2. Klub Sieci Fitness Platinium® objęty Promocją 

Promocja dotyczy wyłącznie Klubu Fitness Platinium® Stawowa. 

§3. Czas trwania 

Promocja trwa w okresie od dnia 01 lipca 2022 r. (tj. piątek) od godziny 00:00:00 do dnia 31 

lipca 2022 r. (tj. niedziela) do godziny 23:59:59.  

 

§4. Uczestnicy Promocji 

Z Promocji może skorzystać wyłącznie Klient, który przed dniem rozpoczęcia Promocji 

dokonał zakupu Usługi EMS do Klubu Fitness Platinium® Solvay XXL i odbył co najmniej 

jeden Trening EMS w Klubie Fitness Platinium® Solvay XXL.  

§5. Warunki skorzystania z Promocji  

http://www.fitnessplatinium.pl/
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1. Klient, o którym mowa w §4 powyżej jest uprawniony do otrzymania jednorazowego kodu 

rabatowego, który obniża aktualną na dzień skorzystania z Promocji cenę regularną Pakietu 

4 Wejść EMS do Klubu Fitness Platinium® Stawowa lub Pakietu 8 Wejść EMS do Klubu 

Fitness Platinium® Stawowa o 50%. Celem uniknięcia wątpliwości Organizator informuje, 

że kod rabatowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie może być wykorzystany przez 

Klienta ani przy zakupie Wejścia jednorazowego EMS ani przy zakupie żadnej innej usługi 

niż Pakiet 4 Wejść EMS do Klubu Fitness Platinium® Stawowa lub Pakiet 8 Wejść EMS 

do Klubu Fitness Platinium® Stawowa ani przy uiszczeniu żadnej innej opłaty. Promocja 

dotyczy wyłącznie Pakietu 4 Wejść EMS do Klubu Fitness Platinium® Stawowa lub 

Pakietu 8 Wejść EMS do Klubu Fitness Platinium® Stawowa.  

2. Kod rabatowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest ważny do dnia 15 sierpnia 2022 r. Kod 

rabatowy można wykorzystać tylko raz. 

3. W celu otrzymania kodu rabatowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej Klient powinien w 

okresie obowiązywania Promocji zgłosić chęć udziału w Promocji do Biura Obsługi Klienta 

Fitness Platinium za pośrednictwem poczty elektronicznej: bok@fitnessplatinium.pl Klient 

uprawniony do odebrania kodu rabatowego zgodnie z niniejszym Regulaminem, otrzyma 

ww. kod rabatowy na adres e-mail przypisany do jego Konta w Portalu dla Klientów w 

terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 

4. Celem skorzystania z kodu rabatowego, otrzymanego zgodnie z ust. 3 powyżej Klient 

winien, w okresie ważności kodu rabatowego, zalogować się na swoje indywidulane Konto 

w Portalu dla Klientów oraz wpisać otrzymany kod rabatowy w polu „kod rabatowy” oraz 

dokonać zakupu i płatności za Pakiet 4 Wejść EMS do Klubu Fitness Platinium® Stawowa 

lub Pakiet 8 Wejść EMS do Klubu Fitness Platinium® Stawowa zgodnie z  Regulaminem 

świadczenia usług EMS oraz Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez 

Sieć Klubów Fitness Platinium. Po prawidłowym wpisaniu kodu rabatowego, cena Pakietu 

4 Wejść EMS do Klubu Fitness Platinium® Stawowa lub Pakietu 8 Wejść EMS do Klubu 

Fitness Platinium® Stawowa, przed jego zakupem i dokonaniem za niego płatności, 

zostanie automatycznie obniżona o 50 % w stosunku do aktualnej ceny regularnej za 

wybrany Pakiet.  

5. Warunkiem Promocji jest również posiadanie Konta Klienta w Portalu dla Klientów oraz 

zapoznanie się z informacją o przeciwwskazaniach do korzystania z usług EMS. 

6. Kod rabatowy otrzymany zgodnie z ust. 3 powyżej jest kodem przypisanym do Konta 

Klienta. Kod rabatowy nie może być przedmiotem obrotu co oznacza, że Klient, który 

otrzymał w ramach Promocji kod rabatowy, nie może go udostępnić, ani przekazać na 

jakiejkolwiek podstawie prawnej innej osobie.  

7. Organizator informuje, że Klient nie ma możliwości wymiany kodu rabatowego na inny 

produkt ani otrzymania jego ekwiwalentu w formie pieniężnej.  

8. Jeżeli Klient nie odbierze kodu rabatowego zgodnie z ust. 3 powyżej  lub go nie zrealizuje 

przed upływem jego ważności, kod rabatowy przepada i pozostaje do dyspozycji 

Organizatora. 

9. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

mailto:bok@fitnessplatinium.pl
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10. Udział w Promocji jest dobrowolny. 

11. Organizator zastrzega, że niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami, chyba że 

warunki niniejszej Promocji lub warunki tych promocji stanowią inaczej. 

12. Klient może skorzystać z Promocji tylko raz w okresie jej trwania 

 

 

§6. Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, w tym co do niniejszego Regulaminu, należy 

składać w formie pisemnej poprzez pozostawienie pisma w Klubie Fitness Platinium® 

Stawowa, bądź za pośrednictwem poczty ma adres siedziby Organizatora albo drogą mailową 

na adres mailowy: bok@fitnessplatinium.pl z dopiskiem „-50% na zakup pakietów EMS dla 

byłych Klientów EMS Fitness Platinium Solvay”.  

2. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe zgłaszającego reklamację takiej jak: imię, 

nazwisko, adres e-mail (w przypadku zamiaru otrzymania odpowiedzi w formie e-mail) lub 

adres do korespondencji (w przypadku zamiaru otrzymania odpowiedzi w formie pisemnej), 

opis reklamacji oraz żądanie.  

3. Organizator udzieli odpowiedzi na złożone reklamacje w terminie 30 dni od dnia ich 

otrzymania. 

 

§7. Dane osobowe i polityka prywatności 

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Smart Platinium 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: 0000848119.  

2. W zakresie ochrony danych osobowych Klientów zastosowanie znajdują odpowiednie zapisy 

Regulaminu świadczenia usług EMS, Regulaminu Klubów Fitness Platinium®, Regulaminu 

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sieć Klubów Fitness Platinium® oraz Polityka 

Prywatności zamieszczona na stronie http://fitnessplatinium.pl/polityka-prywatnosci/.  

3. Klauzula Informacyjna – Przetwarzanie Danych Osobowych jest udostępniana Klientowi 

podczas zakupu Usługi EMS w ramach Promocji. 

§8. Postanowienia końcowe 

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

Klubie Fitness Platinium® Stawowa. 

2. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, 

odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego 

korzysta Klient. 

3. Klient może szybko i efektywnie kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem 

poczty elektronicznej: bok@fitnessplatinium.pl, telefonicznie pod numerem: 12 312 03 00 

lub poprzez recepcję Klubu Fitness Platinium® Stawowa. 

4. Wszelkie zmiany Regulaminu w dopuszczalnym przez prawo zakresie wymagają dla swojej 

ważności umieszczenia na stronie internetowej www.fitnessplatinium.pl oraz w Klubie 

http://fitnessplatinium.pl/polityka-prywatnosci/
http://www.fitnessplatinium.pl/
http://www.fitnessplatinium.pl/


5 
 

Fitness Platinium® Stawowa. W razie zmiany Regulaminu Klient ma prawo rezygnacji z 

udziału w Promocji. 

5. Szczegółowe warunki świadczenia usług EMS określają postanowienia Regulaminu 

świadczenia usług EMS, a w zakresie nieuregulowanym również postanowienia 

Regulaminu Klubów Fitness Platinium® oraz Regulaminu świadczenia usług drogą 

elektroniczną przez Sieć Klubów Fitness Platinium®. 


