REGULAMIN PROMOCJI „Prezent świąteczny”
Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania promocji „Prezent świąteczny” (dalej jako Promocja), prowadzonej przez
Calypso Fitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie adres: ul. Puławska 427, 02-801 Warszawa, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000400719, NIP: 525-251-96-84, o kapitale zakładowym w wysokości 158.626 zł (opłaconym w całości),
(zwaną dalej Operatorem).
1. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych, posiadających co najmniej ograniczoną zdolność do czynności
prawnych, mających ukończone 16 lat (dalej jako Użytkownicy).
2. Użytkownicy, którzy w okresie obowiązywania Promocji wskazanym w pkt 5 Regulaminu zawrą za pośrednictwem strony
internetowej www.calypso.com.pl umowę (dalej jako Umowa) na podstawie, której nabędą karnet OFF PEAK squash
lub ricochet uprawniający do korzystania z usługi squash lub ricochet na warunkach określonych w Regulaminie Usługi
– Korty, otrzymają w ramach Promocji dodatkowy karnet OFF PEAK tego samego rodzaju, co nabyty w ramach zawartej
z Operatorem za pośrednictwem strony internetowej Umowy (dalej jako Karnet Promocyjny), z zastrzeżeniem pkt 4
niniejszego Regulaminu.
3. Karnet OFF PEAK squash lub ricochet wraz z przyznanym Użytkownikom na warunkach określonych w pkt 2
Regulaminu Karnetem Promocyjnym może zostać wykorzystany przez Użytkowników w okresie najpóźniej jednego (1)
roku od daty zawarcia Umowy z Operatorem. W przypadku niewykorzystania przez Użytkowników w jakiejkolwiek części
karnetu OFF PEAK squash lub ricochet wraz z przyznanym Karnetem Promocyjnym w terminie określonym w niniejszym
punkcie, prawo do skorzystania przez Użytkowników z niewykorzystanych części karnetów wygasa, a Użytkownikom
nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie o zwrot niewykorzystanych części karnetów.
4. Niniejsza Promocja dotyczy wyłącznie następujących Obiektów fitness:
• Calypso Piastowska w Częstochowie przy ul. Piastowskiej 225;
• Calypso Hetmańska w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 40A;
• Calypso Wola Park w Warszawie przy ul. Górczewskiej 124;
• Calypso Agar Plaza Fitness Club Premium w Warszawie przy ul. Postępu 17A;
5. Niniejsza Promocja obowiązuje w okresie począwszy od dnia 08.12.2017 r. do dnia 24.12.2017 r. włącznie.
6. Niniejsza Promocja dotyczy wszystkich karnetów OFF PEAK squash lub ricochet oferowanych przez z Operatora na
terenie obiektów fitness wskazanych w pkt 4 Regulaminu, z wyłączeniem karnetów OFF PEAK squash lub ricochet
uprawniających do skorzystania przez Użytkownika z usługi squash lub ricochet, na zasadach określonych
w Regulaminie Usługi – Korty, tylko jeden (1) raz.
7. Niniejsza promocja nie podlega łączeniu z innymi promocjami i zniżkami oferowanymi przez Operatora.
8. Warunkiem skorzystania z Promocji jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
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