REGULAMIN PROMOCJI „PROMOCJA RODZINNA – 30% w klubach FABRYKA FORMY”

1. Definicje.
1.1. Promocja (Promocja Rodzinna) – program mający na celu obniżenie opłaty członkowskiej
obecnemu lub nowemu Klubowiczowi.
1.2. Uczestnik Promocji - Osoba wskazana przez obecnego Klubowicza (obecny lub nowy
Klubowicz) lub jedna osoba z dwóch nowo zapisanych Klubowiczów podpisujących
jednocześnie umowę.
1.3. Klubowicz – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
która podpisała umowę korzystania z usług Klubu oraz osoba małoletnia (13-18 lat), która
nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, która podpisała umowę korzystania z usług Klubu,
w obecności przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego, za pisemną jego zgodą.

2. Benefity płynące z Promocji Rodzinnej.
2.1. Stała obniżka w wysokości 30% na kolejne pełne rozliczeniowo miesiące wynikające z
podpisanej umowy dla Uczestnika promocji. Zniżka naliczana od ceny regularnej
posiadanego obecnie kontraktu.

3. Zasady Promocji.
3.1. Uczestnik Promocji wraz z obecnym Klubowiczem lub oboje Uczestników, aby skorzystać z
Promocji, muszą być obecni przy tworzeniu nowego kontraktu lub kontraktów należących
do nowych Klubowiczów. Zobowiązani są również poinformować pracownika Klubu o chęci
skorzystania z Promocji przed zatwierdzeniem nowego kontraktu.
3.2. Z Promocji może skorzystać Klubowicz posiadający płatny kontrakt w Fabryce Formy oraz
jeden z dwóch nowych Klubowiczów.
3.3. W przypadku zamrożenia kontraktu w okresie obowiązywania promocji, zniżka zostaje
przesunięta na kolejny pełny rozliczeniowo miesiąc wynikający z podpisanej umowy.
3.4. Uzyskana zniżka przypada na kolejne pełne rozliczeniowo miesiące wynikające z zawartej
umowy. Nie obowiązuje natomiast w okresie pro raty.
3.5. Uzyskana zniżka przestanie obowiązywać w momencie zakończenia umowy lub w momencie
zmiany danych płatnika na profilu Uczestnika Promocji.
3.6. Promocja dotyczy kontraktów zawartych na czas nieokreślony oraz na okres jednego roku –
płatne w ratach. Z wybraną formą płatności cyklicznego obciążania karty (rekurencja) lub
poprzez polecenie zapłaty.
3.7. Uczestnik promocji zobowiązany jest do wskazania Klubowicza, z którego konta opłacany
będzie wybrany kontrakt zawarty na czas nieokreślony oraz na okres jednego roku – płatne
w ratach. Z wybraną formą płatności cyklicznego obciążania karty (rekurencja) lub poprzez
polecenie zapłaty.
3.8. Promocja Rodzinna łączy się z promocją Referencyjną obowiązującą w klubach Fabryka
Formy.

