Regulamin karnetu „Subskrypcja Fit & Gym”, „Subskrypcja Fit & Gym Wake Up”,
„Subskrypcja 8 Wejść”, „Subskrypcja Open” obowiązujący od dnia 1 stycznia 2020r.

1. Karnety upoważniają do korzystania z Klubu w sposób opisany poniżej:
a. Karnet Subskrypcja Fit & Gym uprawnia do nielimitowanego korzystania z
dostępnej w Klubie siłowni oraz zajęć grupowych w pełnych godzinach
otwarcia Klubu. ( z wyłączeniem zajęć z Boksu, roll shape, vacu activ)
b. Karnet Subskrypcja Fit & Gym Wake Up uprawnia do korzystania z
dostępnej w Klubie siłowni oraz zajęć grupowych w godzinach 7:00 – 15:00
w dni powszednie gdzie do godziny 15:00 należy opuścić klub oraz w
godzinach 9:00 – 20:00 w weekendy. ( z wyłączeniem zajęć z Boksu, roll
shape, vacu activ)
c. Karnet Subskrypcja 8 Wejść uprawnia do 8 wejść w skali miesiąca na
dowolnie wybraną usługę AmeFit
d. Karnet Subskrypcja Open uprawnia do nielimitowanego korzystania z usług
AmeFit
2. Wyżej wymienione karnety to umowy zawarte na czas nieokreślony dalej, jako
UMOWA.
3. Okres rozliczeniowy to jeden miesiąc, UMOWĘ można zawrzeć w dowolnym
dniu miesiąca i trwać ona będzie jeden miesiąc.
4. Przy braku złożenia wypowiedzenia w strefie UMOWA automatycznie przedłuży
się na kolejny okres rozliczeniowy oraz zostanie pobrana opłata za dany okres.
5. Użytkownik ma prawo jej rozwiązania w dowolnym momencie, ze skutkiem na
koniec okresu rozliczeniowego.
6. Płatność za UMOWĘ odbywa się w miesięcznych okresach rozliczeniowych, z
góry za dany miesiąc i realizowana jest poprzez system płatności cyklicznych
"Espago" – automatyczne obciążenie karty.
7. Zawierając UMOWĘ użytkownik wyraża zgodę na automatyczne pobieranie
opłaty z podpiętej karty z góry za dany okres, zgoda wygasa wraz ze złożeniem
wypowiedzenia UMOWY w strefie klienta.
8. Oświadczenie o rezygnacji z UMOWY można złożyć w strefie klienta dostępnej
na stronie www.amefit.pl.
9. Cena za pierwszy miesiąc Karnet Subskrypcja Fit & Gym to 125 zł, za każdy
kolejny miesiąc użytkownik płaci 109 zł. Rabat jest ważny do momentu
wypowiedzenia umowy. (Lub według obowiązującej promocji)
a. Podczas zawarcia kolejnej UMOWY koszt pierwszego miesiąca
to 125 zł.
10. Cena za pierwszy miesiąc Karnetu Subskrypcja Fit & Gym Wake Up to 99 zł, za
każdy kolejny miesiąc użytkownik płaci 79 zł. Rabat jest ważny do momentu
wypowiedzenia umowy. (Lub według obowiązującej promocji)
a. Podczas zawarcia kolejnej UMOWY koszt pierwszego miesiąca to 99 zł.
11. Cena za pierwszy miesiąc Karnetu Subskrypcja 8 Wejść to 145 zł, za każdy
kolejny miesiąc użytkownik płaci 129 zł. Rabat jest ważny do momentu
wypowiedzenia umowy. (Lub według obowiązującej promocji)
a. Podczas zawarcia kolejnej UMOWY koszt pierwszego miesiąca to 145 zł.

12. Cena za pierwszy miesiąc Karnetu Subskrypcja Open to 299 zł, za każdy
kolejny miesiąc użytkownik płaci 279 zł. Rabat jest ważny do momentu
wypowiedzenia umowy. (Lub według obowiązującej promocji)
a. Podczas zawarcia kolejnej UMOWY koszt pierwszego miesiąca to 299 zł.
13. Wszelkie pytania dotyczące regulaminu prosimy kierować na adres
info@amefit.pl
Płatności
1. Płatności za poszczególne usługi realizowane są z góry, zgodnie z Ofertą oraz
Cennikiem.
2. Płatność odbywa się poprzez system płatności cyklicznych „Espago” w
comiesięcznych cyklach.
3. Płatności cykliczne „Espago” polegają na automatycznych obciążeniach karty
kredytowej lub debetowej Visa, MasterCard oraz Maestro Członka Klubu
wynikających z umowy. Mechanizm do obsługi bezpiecznych płatności
cyklicznych dostarcza Espago (marka należąca do PSP Polska Sp. z o.o.)
spełniające międzynarodowe standardy bezpieczeństwa PCI DSS. Pobrania
dokonywane będą w regularnych odstępach czasu, Terminem pierwszej
płatności jest dzień, w którym zawarto umowę . AmeFit S.C. nie przechowuje
numerów kart, ani innych danych koniecznych do autoryzacji transakcji. AmeFit
S.C. zastrzega sobie prawo do ponownych prób obciążeń rachunku Członka
Klubu, gdy w wymaganym terminie obciążenie wynikające z umowy nie
zostanie zrealizowane. Kolejne płatności przypadają na pierwsze dni cyklu
rozliczeniowego.
4. Klient zobowiązany do uiszczenia płatności poprzez system płatności
cyklicznych „Espago” oraz jest zobowiązany do ustawienia stosownych limitów
dziennych i miesięcznych dla swojej karty kredytowej lub debetowej. Limity te
powinny zostać ustawione dla transakcji korespondencyjnych i telefonicznych
oraz dla transakcji internetowych, na poziomie gwarantującym możliwość
pobrania wymaganej miesięcznej opłaty.
5. Okoliczność braku skutecznego obciążenia karty kredytowej lub debetowej nie
zwolnia Członka Klubu z obowiązku uiszczenia opłat.
6. W przypadku płatności za Karnet na czas nieokreślony AmeFit S.C. może
informować Członka Klubu o zbliżającym się terminie zapłaty kolejnej transzy
płatności z wyprzedzeniem, drogą mailową na adres podany przez Członka
Klubu przy zawarciu umowy.

