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Lato na rabacie! Odbież 30% zniżki na karnet w lipcu i sierpniu
2017-06-29 21:56:41

Nic tak nie motywuje do regularnych ?wicze? jak wspólny trening po??czony ze szczypt?
rywalizacji. Zapro? znajomego na zaj?cia a my obni?my cen? jego karnetu o 20% i Twojego
a? o 30%!

                                                                                        Regulamin Promocji "Lato na rabacie”

Definicje:
1. Terminy u?yte w niniejszym regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzyma?y
nast?puj?ce znaczenie:
a) Promocja – Promocja pod nazw? „Lato na rabacie” realizowana w terminie 1 lipca 2017 – 31
sierpnia 2017. 
b) Klient – osoba pe?noletnia, która spe?ni warunki zapisane w pkt. 2
d) Rabat – zni?ka obowi?zuj?ca od podstawowej ceny karnetu, nie ??czy si? z innymi zni?kami.
e) Regulamin- Regulamin niniejszej Promocji.

Zasady ogólne:
1.Organizatorem Promocji pod nazw? „Lato na Rabacie” (dalej zwana „Promocj?”) jest Oxide
Fitness Club, ul. Grota Roweckiego 17b. 
2. Promocja zostanie realizowana w Klubie Oxide Fitness Club   
3. Promocja w oparciu o te zasady ma charakter otwarty i powszechny.
4. Promocja dotyczy wszystkich kartnetów sprzedawanych w Oxide 
5. Promocja wa?na do 31.08.2017r.

Warunkiem uzyskania rabatu jest: 
1. Zg?oszenie przez klienta klubu Oxide Fitness Club, podczas zakupu karnetu – nowego klienta
klubu.
2. Po spe?nieniu warunków okre?lonych w pkt. 1 klient otrzymuje rabat w wysoko?ci 30% na zakup
karnetu a nowy klient otrzymuje rabat  20% na zakup karnetu. Rabaty nie ??cz? si? z innymi
zni?kami obowi?zuj?cymi w klubie Oxide Fitness Club.
3. Promocja obejmuje tak?e nowych klientów Oxide Fitness Club. Dla ka?dych dwóch nowych osób,
które w czasie trawnia Promocji zakupi? dowolnie wybrany karnet – otrzymuj? 20% zni?ki na jego
zakup. 
5. Ka?dy Klient mo?e uczestniczy? w promocji wielokrotnie podczas trwania Promocji, jednak?e
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ka?dorazowo musi przestrzega? regulamin Promocji
6. Udzia? w Promocji jednoznaczny jest akceptacj? jej zasad.
7. Organizator promocji ponosi odpowiedzialno?? za tre?? Regulaminu, przebieg Promocji,
przydzielenie rabatu oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji, które prosimy kierowa? na adres
firmy listem poleconym. B?d? one rozpatrzone w terminie 14 dni od daty na stemplu pocztowym.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu b?d? zaprzestaniu Promocji.
Informacje dotycz?ce zmian b?d? udost?pniane na stronie internetowej www.oxide.com.pl
9. W kwestiach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje si? odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego. 

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie

bezpośredni link do strony www
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