REGULAMIN
STREFY KLIENTA
1. W celu zalogowania siê do Strefy Klienta nale¿y wejœæ na stronê internetow¹
.
https://www.myfitnessplace.pl oraz klikn¹æ ikonê „Strefa Klienta”.
2. Klikaj¹c na ikonê „kup karnet” wybieramy termin rozpoczêcia obowi¹zywania umowy albo
termin jednorazowego wejœcia gratis. Mo¿liwoœæ jednorazowego wejœcia gratis dotyczy
wy³¹cznie Nowych Klientów, którzy nie korzystali dot¹d z wejœcia gratis do Klubu My Fitness
.
Place (dalej ”Klubu”), ani te¿ nie zawarli uprzednio z Klubem umowy cz³onkowskiej.
3. W celu dokonania rejestracji w Strefie Klienta nale¿y wype³niæ obowi¹zkowe pola z danymi
osobowymi, a nastêpnie zatwierdziæ je przyciskiem „kup i zap³aæ”. W przypadku wyboru opcji
„wejœcie gratis” op³ata wynosi 0z³. W przypadku wyboru „umowy” op³ata zgodna jest z cenni.
kiem Klubu dostêpnym na https:// www.myfitnessplace.pl)
4. Wejœcie gratis obowi¹zuje wy³¹cznie w terminie, który zosta³ wybrany w pierwszym kroku
rejestracji „wybierz datê rozpoczêcia karnetu” i uprawnia do jednorazowego (pojedynczego)
.
wejœcia gratis celem skorzystania z us³ug Klubu.
5. W przypadku dokonania wyboru „umowy” termin rozpoczêcia jej obowi¹zywania zgodny
.
jest z dat¹ wybran¹ w kroku pierwszym „wybierz datê rozpoczêcia karnetu”
6. Po dokonaniu rejestracji w Strefie Klienta na podany przez Klienta adres e-mail zostanie
wys³ane has³o wymagane do zalogowania siê w Strefie Klienta. Po pierwszym logowaniu
.
zalecamy zmianê has³a. Loginem do Strefy Klienta jest numer pesel.
7. Po zalogowaniu w Strefie Klienta mo¿na dokonywaæ rezerwacji Zajêæ grupowych na zasadach okreœlonych w Regulaminie Klubu. W wypadku Cz³onków Klubu warunkiem rezerwacji
Zajêæ grupowych wymagana jest aktywna - op³acona umowa cz³onkowska. Dla osób z wa¿n¹
.
kart¹ sportow¹ wymagana jest wczeœniejsza rejestracja w strefie klienta.
8. Strefa Klienta umo¿liwia równie¿ dokonywanie Zamro¿enia cz³onkostwa w Klubie oraz
uiszczenie zwi¹zanej z nim Op³aty za Zamro¿enie cz³onkostwa w wysokoœci okreœlonej w cenniku dostêpnym na stronie internetowej https://www.myfitnessplace.pl, jak równie¿ wypowiedzenia umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia okreœlonym w Regulaminie Klubu
9. Strefa Klienta umo¿liwia:
.
1) bie¿¹ce zarz¹dzanie zgodami udzielonymi przez Klienta na otrzymywanie powiadomieñ
.
o akcjach promocyjnych lub marketingowych poprzez komunikaty SMS oraz e-mail.
2) zarz¹dzanie danymi Klienta, w tym zapewnia mo¿liwoœæ otrzymywania elektronicznych
.
faktur VAT
.
3) wgl¹d do historii zawartych umów oraz bie¿¹cej umowy cz³onkowskiej.

