
LP czego dotyczy Było Powinno być

1 WSTĘP k)

k) CityFit Membership sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000616392, NIP: 5272769131, regon: 364381649 o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł, w przypadku klubu zlokalizowanego we Wrocławiu, przy ul.

Suchej 1, w Białymstoku przy ul. Wrocławskiej 20, w Chorzowie przy ul. Parkowej 20, Krakowie przy ul. Armii Krajowej 25, w Warszawie Rondo Wiatraczna przy ul. Grochowskiej 207, w Poznaniu przy al.

Solidarności 47 (Galeria Pestka), w Warszawie przy ul. Młynarskiej 8/12 (Wola Plaza), w Warszawie przy al. Jerozolimskie 148 (Reduta), w Toruniu przy ul. Broniewskiego 90 (Toruń Plaza), w Warszawie przy ul.

Powsińska 31(Warszawa Sadyba Best Mall), w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 52A, w Lublinie przy ul. Lipowej 13 (Lublin Plaza), w Gdańsku przy ul. Targ Sienny 7 (Forum Gdańsk) w Lublinie przy ul. Tomasza

Zana 19 (Lublin Zana) oraz u, którzy skorzystają z zakupu karnetu okresowego zwanego „Open 12-miesięcy” przystępując do Klubu we Wrocławiu przy ul. Suchej 1 oferuje możliwość wstępu do 31 grudnia 2017

roku do Klubu we Wrocławiu przy ul. Szewskiej w ramach jednej opłaty. Wstęp do Klubu we Wrocławiu przy ul. Szewskiej będzie możliwy po otrzymaniu indywidualnego kodu, który klient będzie musiał użyć w

procesie rejestracji, szczegóły dostępne na stronie www.cityfit.pl

k) CityFit Membership sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Warszawy, XII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000616392, NIP: 5272769131, regon: 364381649 o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł, w przypadku klubu zlokalizowanego we

Wrocławiu, przy ul. Suchej 1, w Białymstoku przy ul. Wrocławskiej 20, w Chorzowie przy ul. Parkowej 20, Krakowie przy ul. Armii Krajowej 25, w Warszawie Rondo Wiatraczna przy ul. Grochowskiej

207, w Poznaniu przy al. Solidarności 47 (Galeria Pestka), w Warszawie przy ul. Młynarskiej 8/12 (Wola Plaza), w Warszawie przy al. Jerozolimskie 148 (Reduta), w Toruniu przy ul. Broniewskiego 90

(Toruń Plaza), w Warszawie przy ul. Powsińska 31(Warszawa Sadyba Best Mall), w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 52A, w Lublinie przy ul. Lipowej 13 (Lublin Plaza), w Gdańsku przy ul. Targ Sienny 7

(Forum Gdańsk) w Lublinie przy ul. Tomasza Zana 19 (Lublin Zana) oraz u, którzy skorzystają z zakupu karnetu okresowego zwanego „Open 12-miesięcy” przystępując do Klubu we Wrocławiu przy ul.

Suchej 1 oferuje możliwość wstępu do 31 grudnia 2017 roku do Klubu we Wrocławiu przy ul. Szewskiej w ramach jednej opłaty. Wstęp do Klubu we Wrocławiu przy ul. Szewskiej będzie możliwy po

otrzymaniu indywidualnego kodu, który klient będzie musiał użyć w procesie rejestracji, szczegóły dostępne na stronie www.cityfit.pl lub u obsługi klubu. CityFit zastrzega, iż z kodu mogą skorzystać

wyłącz

2 DEFINICJE 1r) r) Aplikacja – aplikacja mobilna CityFit r) Aplikacja – aplikacja mobilna CityFit, CityFit informuje, iż minimalne wymagania systemowe, aby pobrać Aplikację to Android 7 i iOS 11.

3 CZŁONKOSTWO 6)

6) W razie powstania zaległości z tytułu opłaty za członkostwo, CityFit:

a) w przypadku Umów zawartych na czas nieokreślony może ograniczyć członkostwo poprzez zablokowanie dostępu do Klubu/Klubów przy czym Członek Klubu zostanie o tym fakcie 

powiadomiony za pośrednictwem jednego z następujących kanałów: telefonicznie, smsowo, mailowo, osobiście, pisemnie lub poprzez Strefę Klienta. Klient zostanie również poinformowany o 

istniejącej zaległości oraz możliwości uregulowania płatności. Po upływie 14 dni od wyznaczonego Dnia Płatności nastąpi utrata członkostwa, z zastrzeżeniem, iż przy braku ustanowienia formy 

płatności utrata członkostwa następuje z upływem wyznaczonego Dnia Płatności. Członek Klubu może zostać powiadomiony o tym fakcie w sposób przewidziany powyżej;

b) w przypadku Umów zawartych na czas określny CityFit poinformuje Członka Klubu o zaistniałej zaległości (za pośrednictwem jednego z następujących kanałów: telefonicznie, mailowo, 

osobiście, pisemnie lub poprzez Strefę Klienta) oraz umożliwi uregulowanie płatności. Po upływie: (i) 1 miesiąca dla karnetów krótszych niż 12 miesięcy, (ii) 2 miesięcy dla karnetów dłuższych lub 

równych 12 miesiącom od wyznaczonego Dnia Płatności w przypadku wystąpienia zaległości z tytułu opłaty członkowskiej nastąpi utrata członkostwa, a Członek Klubu jest obowiązany uregulować 

wszelkie zaległe opłaty oraz uiścić na rzecz CityFit kwotę w wysokości 50 zł za każdy pełny miesiąc, licząc od miesiąca następującego po dacie rozwiązania Umowy, pozostały do końca okresu na 

jaki Umowa była zawarta.

6) W razie powstania zaległości z tytułu opłaty za członkostwo w tym również opłata za zamrożenie członkostwa, CityFit:

a) w przypadku Umów zawartych na czas nieokreślony może ograniczyć członkostwo poprzez zablokowanie dostępu do Klubu/Klubów przy czym Członek Klubu zostanie o tym fakcie 

powiadomiony za pośrednictwem jednego z następujących kanałów: telefonicznie, smsowo, mailowo, osobiście, pisemnie lub poprzez Strefę Klienta. Klient zostanie również 

poinformowany o istniejącej zaległości oraz możliwości uregulowania płatności. Po upływie 14 dni od wyznaczonego Dnia Płatności nastąpi utrata członkostwa, z zastrzeżeniem, iż przy 

braku ustanowienia formy płatności utrata członkostwa następuje z upływem wyznaczonego Dnia Płatności. Członek Klubu może zostać powiadomiony o tym fakcie w sposób przewidziany 

powyżej;

b) w przypadku Umów zawartych na czas określny CityFit poinformuje Członka Klubu o zaistniałej zaległości (za pośrednictwem jednego z następujących kanałów: telefonicznie, mailowo, 

osobiście, pisemnie lub poprzez Strefę Klienta) oraz umożliwi uregulowanie płatności. Po upływie: (i) 1 miesiąca dla karnetów krótszych niż 12 miesięcy, (ii) 2 miesięcy dla karnetów 

dłuższych lub równych 12 miesiącom od wyznaczonego Dnia Płatności w przypadku wystąpienia zaległości z tytułu opłaty członkowskiej i/lub innej opłaty, do której jest zobowiązany 

Członek Klubu nastąpi utrata członkostwa, a Członek Klubu jest obowiązany uregulować wszelkie zaległe opłaty oraz uiścić na rzecz CityFit kwotę w wysokości 50 zł za każdy pełny miesiąc, 

licząc od miesiąca następującego po dacie rozwiązania Umowy, pozostały do końca okresu na jaki Umowa była zawarta.

4 CZŁONKOSTWO 7b) b) w przypadku Umów zawartych na czas nieokreślony z chwilą braku uiszczenia opłaty członkowskiej za kolejny okres, na zasadach opisanych w punkcie 6 powyżej; b) w przypadku Umów zawartych na czas nieokreślony z chwilą braku uiszczenia opłaty członkowskiej lub innej opłaty za kolejny okres, na zasadach opisanych w punkcie 6 powyżej; 

5 CZŁONKOSTWO 9)

9) CityFit oferuje swoim Członkom specjalne oferty cenowe przed otwarciem Klubu zapewniając Gwarancję Stałej Ceny Umów zawartych na czas nieokreślony. Przy czym w/w cena:

a) przed otwarciem Klubu zlokalizowanego w Rzeszowie pozostanie na niezmienionym poziomie przez okres 12 miesięcy zaś po tym okresie będzie obowiązywała cena z dnia otwarcia Klubu,

b) przez pierwsze 24 godziny przedsprzedaży przed otwarciem Klubu zlokalizowanego w Bydgoszczy pozostanie na niezmienionym poziomie przez okres 12 miesięcy zaś po tym okresie będzie 

wynosić 49 PLN,

c) przed otwarciem Klubu zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. Szewskiej pozostanie na niezmienionym poziomie przez okres 3 miesięcy zaś po tym okresie będzie wynosić 39 PLN,

d) przy zakupie karnetu do Klubu zlokalizowanego w Białymstoku w dniach od 12 października 2017 roku od godziny 00:00 do dnia 14 października 2017 roku do godziny 23:59 pozostanie na 

niezmienionym poziomie przez okres 6 miesięcy zaś po tym okresie będzie wynosić 59,95 zł.

CityFit dla Członków Klubu, którzy skorzystają z zakupu karnetu okresowego zwanego „Open 12-miesięcy” przystępując do Klubu we Wrocławiu przy ul. Suchej 1 oferuje możliwość wstępu do 31 

grudnia 2017 roku do Klubu we Wrocławiu przy ul. Szewskiej w ramach jednej opłaty. Wstęp do Klubu we Wrocławiu przy ul. Szewskiej będzie możliwy po otrzymaniu indywidualnego kodu, który 

klient będzie musiał użyć w procesie rejestracji, szczegóły dostępne na stronie www.cityfit.pl lub u obsługi klubu. CityFit zastrzega, iż z kodu mogą skorzystać wyłącznie Członkowie Klubu, którzy 

otrzymali kod, kody nie mogą być przekazywane osobom trzecim, a w przypadku naruszenia Regulaminu wstęp do Klubu we Wrocławiu przy ul. Szewskiej zostanie zablokowany. CityFit zapewnia 

Członkom Gwarancję Stałej Ceny co oznacza, że bez względu na aktualnie obowiązujące stawki opłata członkowska Członków Klubu w przypadku Umów zawartych na czas nieokreślony nigdy nie 

ulegnie podwyższeniu, z zastrzeżeniem punktu 9 powyżej. 

e) przy zakupie karnetu do Klubu zlokalizowanego w Poznaniu w dniu 22 sierpnia 2018 roku od godziny 00:00 do godziny 23:59 pozostanie na niezmienionym poziomie przez okres 1 miesiąca zaś 

po tym okresie będzie wynosić 89,95 zł,

f) przy zakupie karnetu do Klubu zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Młynarskiej 8/12 w dniu 19 września 2018 roku od godziny 00:00 do godziny 23:59 pozostanie na niezmienionym poziomie 

przez okres 3 miesięcy zaś po tym okresie będzie wynosić 89,95  zł,

g) przy zakupie karnetu do Klubu zlokalizowanego w Warszawie przy al. Jerozolimskich 148  w dniu 26 września 2018 roku od godziny 00:00 do godziny 23:59 pozostaje na niezmienionym 

poziomie przez okres 3 miesięcy zaś po tym okresie będzie wynosić 89,95 zł,

h) przy zakupie karnetu do Klubu zlokalizowanego w Toruniu przy ul. Broniewskiego 90  w dniu 10 października 2018 roku od godziny 00:00 do godziny 23:59 pozostaje na niezmienionym 

poziomie przez okres 1 miesiąca zaś po tym okresie będzie wynosić 79,95 zł,

i) przy zakupie karnetu o nazwie „Student” do Klubu zlokalizowanego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 52A w dniach 25.02.2019 od godziny 00:00 do dnia 03.03.2019 r. do godziny 23:59 pozostaje 

na niezmienionym poziomie przez okres 3 miesięcy, zaś po tym okresie będzie wynosić 69,96 zł. 

brak

6 CZŁONKOSTWO 9)

9) CityFit oferuje swoim Członkom specjalne oferty cenowe przed otwarciem Klubu zapewniając Gwarancję Stałej Ceny Umów zawartych na czas nieokreślony. Przy czym w/w cena:

a) przed otwarciem Klubu zlokalizowanego w Rzeszowie pozostanie na niezmienionym poziomie przez okres 12 miesięcy zaś po tym okresie będzie obowiązywała cena z dnia otwarcia Klubu,

b) przez pierwsze 24 godziny przedsprzedaży przed otwarciem Klubu zlokalizowanego w Bydgoszczy pozostanie na niezmienionym poziomie przez okres 12 miesięcy zaś po tym okresie będzie 

wynosić 49 PLN,

c) przed otwarciem Klubu zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. Szewskiej pozostanie na niezmienionym poziomie przez okres 3 miesięcy zaś po tym okresie będzie wynosić 39 PLN,

d) przy zakupie karnetu do Klubu zlokalizowanego w Białymstoku w dniach od 12 października 2017 roku od godziny 00:00 do dnia 14 października 2017 roku do godziny 23:59 pozostanie na 

niezmienionym poziomie przez okres 6 miesięcy zaś po tym okresie będzie wynosić 59,95 zł.

CityFit dla Członków Klubu, którzy skorzystają z zakupu karnetu okresowego zwanego „Open 12-miesięcy” przystępując do Klubu we Wrocławiu przy ul. Suchej 1 oferuje możliwość wstępu do 31 

grudnia 2017 roku do Klubu we Wrocławiu przy ul. Szewskiej w ramach jednej opłaty. Wstęp do Klubu we Wrocławiu przy ul. Szewskiej będzie możliwy po otrzymaniu indywidualnego kodu, który 

klient będzie musiał użyć w procesie rejestracji, szczegóły dostępne na stronie www.cityfit.pl lub u obsługi klubu. CityFit zastrzega, iż z kodu mogą skorzystać wyłącznie Członkowie Klubu, którzy 

otrzymali kod, kody nie mogą być przekazywane osobom trzecim, a w przypadku naruszenia Regulaminu wstęp do Klubu we Wrocławiu przy ul. Szewskiej zostanie zablokowany. CityFit zapewnia 

Członkom Gwarancję Stałej Ceny co oznacza, że bez względu na aktualnie obowiązujące stawki opłata członkowska Członków Klubu w przypadku Umów zawartych na czas nieokreślony nigdy nie 

ulegnie podwyższeniu, z zastrzeżeniem punktu 9 powyżej. 

e) przy zakupie karnetu do Klubu zlokalizowanego w Poznaniu w dniu 22 sierpnia 2018 roku od godziny 00:00 do godziny 23:59 pozostanie na niezmienionym poziomie przez okres 1 miesiąca zaś 

po tym okresie będzie wynosić 89,95 zł,

f) przy zakupie karnetu do Klubu zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Młynarskiej 8/12 w dniu 19 września 2018 roku od godziny 00:00 do godziny 23:59 pozostanie na niezmienionym poziomie 

przez okres 3 miesięcy zaś po tym okresie będzie wynosić 89,95  zł,

g) przy zakupie karnetu do Klubu zlokalizowanego w Warszawie przy al. Jerozolimskich 148  w dniu 26 września 2018 roku od godziny 00:00 do godziny 23:59 pozostaje na niezmienionym 

poziomie przez okres 3 miesięcy zaś po tym okresie będzie wynosić 89,95 zł,

h) przy zakupie karnetu do Klubu zlokalizowanego w Toruniu przy ul. Broniewskiego 90  w dniu 10 października 2018 roku od godziny 00:00 do godziny 23:59 pozostaje na niezmienionym 

poziomie przez okres 1 miesiąca zaś po tym okresie będzie wynosić 79,95 zł,

i) przy zakupie karnetu o nazwie „Student” do Klubu zlokalizowanego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 52A w dniach 25.02.2019 od godziny 00:00 do dnia 03.03.2019 r. do godziny 23:59 pozostaje 

na niezmienionym poziomie przez okres 3 miesięcy, zaś po tym okresie będzie wynosić 69,96 zł. 

brak

7 PŁATNOŚCI 32a) a) CityFit stosuje wyłącznie system płatności bezgotówkowych
a) CityFit stosuje wyłącznie system płatności bezgotówkowych, za wyjątkiem klubów zlokalizowanych w Puławach przy ul. Lubelskiej 2 oraz w Bydgoszczy przy ul. Skarżyńskiego10, gdzie 

płatności można dokonać z użyciem gotówki lub kartą bez ustanowienia cyklicznych płatności, ponieważ kluby te prowadzą również sprzedaż stacjonarną

8 PŁATNOŚCI 32c iii)
b) Pierwsza płatność może być dokonywana zarówno przy użyciu karty płatniczej (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) jak również korzystając z opcji przelewy24 w 

zależności od zdefiniowanej opcji płatności;

b) Pierwsza płatność dokonywana poza siedzibą klubu lub na odległość może być dokonywana zarówno przy użyciu karty płatniczej (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard 

Electronic, Maestro) jak również korzystając z opcji przelewy24 w zależności od zdefiniowanej opcji płatności;

9 PŁATNOŚCI 32b) brak iii) w formie gotówki w kasie klubu zlokalizowanego w Puławach przy ul. Lubelskiej 2 oraz w Bydgoszczy przy ul. Skarżyńskiego10. 


