REGULAMIN
abonamentu „Well Hydrated”
I.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich Klubowicz może nabyć oraz skorzystać
z produktów oferowanych przez Klub w ramach abonamentów „Well Hydrated”,
zwanych dalej „Abonamentami” lub „Well Hydrated”.
2. W ramach Abonamentu Klubowicz, na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie, otrzymuje możliwość skorzystania z maszyny Real Frescher dozującej
wodę oraz napoje izotoniczne (Maszyny).
3. Z produktów dostępnych w ramach Abonamentu można skorzystać na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, w wybranych klubach fitness prowadzonych przez Well
Fitness sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Jana Długosza 74, 51-162
Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000388795, NIP 6912483942, zwaną dalej „Klubem”.
4. Regulamin dostępny jest w każdym Klubie Well Fitness, w którym dostępne są
Maszyny oraz na stronie internetowej: www.wellfitness/pl (dalej: Strona Internetowa).
5. Kluby, w których dostępne są usługi oferowane w ramach Abonementu, wskazane są
na Stronie Internetowej.
II.

Zakup oraz warunki Abonamentów

1. Klub ofertuje dwa rodzaje Abonamentów Well Hydrated:
a) Abonament Well Hydrated prepaid -abonament na okres 30 dni od daty zakupu
Abonamentu (liczonej od dnia zapłaty) za opłatą wysokości 25 zł.
b) Abonament Well Hydrated recurring – abonament na czas nieoznaczony z
możliwością wypowiedzenia z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia – za opłatą w wysokości 20 zł za pełny miesiąc kalendarzowy.
2. Dostęp do Abonamentu można kupić przez aplikację Well Fitness lub w recepcji
danego Klubu na zasadach określonych w Regulaminie Klubowicza.
3. Płatność za abonament Well Hydrated prepaid następuje jednorazowo, z góry, za cały
okres Abonamentu.
4. Płatność za Abonament Well Hydrated recurring następuje poprzez obciążenie karty
płatniczej Klubowicza do 5 dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Zakup
Abonamentu wiąże się z koniecznością podania danych karty płatniczej i wyrażeniem
zgody na obciążanie ww. karty. W przypadku zakupu karnetu w trackie miesiąca
kalendarzowego pierwsza opłata płatna jest z góry w dniu zakupu Abonamentu i jest
pomniejszana proporcjonalnie do ilości dni, które upłynęły od 1 dnia danego miesiąca
do dnia zakupu Abonamentu.
5. Klub zastrzega że dostęp do Maszyny zostanie zablokowany:
a) w przypadku zaległości z opłacie za Karnet na korzystanie z siłowni i zajęć
fitness;
b) nie opłacenia Abonamentu w terminie do dnia 5 danego miesiąca (dotyczy
Abonamentu Well Hydrated recurring).
6. Blokada, o której mowa w pkt 5 powyżej następuje na okres zaległości w opłacie
Abonamentowej lub opłacie za karnet na korzystanie z siłowni i zajęć fitness;
7. W ramach Abonamentów klubowicz uzyskuje dostęp do Maszyn przez 24 godziny na
dobę. Maszyna dozuje napoje o pojemności 200ml/300ml/500ml, przy czym dolewki
napojów możliwe są nie częściej niż co 20 minut.

8. Klub zastrzega, że z przyczyn technicznych Maszyna może być wyłączona z
użytkowania na okres do 76 godzin w okresie miesiąca kalendarzowego, co nie stanowi
podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec Klubu. W przypadku braku dostępności
Maszyny na okres dłuższy Klubowicz jest uprawniony do zwrotu opłaty za każdą dobę
niedostępności Maszyny, przekraczającą 76 godzin lub przedłużenia Abonamentu o
ww. okres, jednakże w przypadku braku odmiennej dyspozycji ze strony Klubowicza,
Klub dokona przedłużenia obowiązywania Abonamentu.
9. W przypadku braku dostępności Maszyny przez okres trwający jednorazowo dłużej niż
7 dni, Klubowicz uprawniony jest do wypowiedzenia Abonamentu ze skutkiem
natychmiastowym. Za okres niedostępności maszyny, do momentu wypowiedzenia
Abonamentu, Klub nie pobiera opłaty.
10. W ramach Abonamentu Klubowicz uprawniony jest jedynie do osobistego korzystania
z Maszyn, w przypadku udostępniania możliwości korzystania z Maszyn innym
osobom, Klub jest uprawniony do wypowiedzenia abonamentu w trybie
natychmiastowym.
11. Instrukcja korzystania z Maszyn dostępna jest w recepcji danego Klubu.
12. Specyfikacja napojów, smaki oraz ich skład dostępne są w recepcji danego Klubu.
Zmiana oferowanych smaków nie stanowi podstawy do zmiany Regulaminu oraz
wypowiedzenia Abonamentu z przyczyn zawinionych przez Klub.
13. Przed zakupem abonamentu Klubowicz zobowiązany jest do zapoznania się ze
składem oferowanych napojów. Klubowicz w szczególności zobowiązany jest do
weryfikacji, czy napoje nie zawierają substancji, na które Klubowicz jest uczulony.
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III.
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, w szczególności
dotyczących odstąpienia od umowy zawartej na odległość, postępowania
reklamacyjnego, mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Klubowicza, który
dostępny jest na Stronie Internetowej.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem
przedsiębiorstwa, klient zostanie obciążona opłatą Abonamentową proporcjonalnie za
okres do dnia odstąpienia (w przypadku skorzystania z Maszyn).
Wszelkie terminy użyte w niniejszym Regulaminie wielką literą, a nie zdefiniowane na
potrzeby niniejszego Regulaminu, mają znaczenie określone w Regulaminie
Klubowicza
Niniejszy Regulamin może ulec zmianie wyłącznie z ważnych powodów, do których
zalicza się w szczególności:
a) konieczność zmiany opłaty za Abonament
b) konieczność zmiany Regulaminu wynikająca z przepisów prawa;
c) gdy konieczność wprowadzenia zmiany spowodowana będzie prawomocną
decyzją administracyjną lub prawomocnym wyrokiem Sądu;
d) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika ze zmiany oferowanych przez
Klub napojów lub będzie wynikać z konieczności zmiany Maszyn;
e) w przypadku zmiany marki, adresu, Strony Internetowej;
f) w przypadku gdy zmiana jest uwarunkowana wymogami dotyczącymi
bezpieczeństwa lub wymogami sanitarnymi.
O treści zmian Regulaminu każdy Klubowicz zostanie poinformowany poprzez
umieszczenie przez Klub na Stronie Internetowej wiadomości o zmianie Regulaminu
oraz wysłanie wiadomości mailowej o zmianie w terminie czternastu (14) dni przed
wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Klubowicz, który nie zgadza się na

wprowadzone zmiany, może do dnia ich wejścia w życie wypowiedzieć umowę ze
skutkiem na dzień poprzedzający dzień wejścia w życie wprowadzonych zmian.
6. Klubowicz może wypowiedzieć Abonament Well Hydrated reccuring w każdym czasie,
bez podania przyczyn, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
7. Klub może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego jedynie z ważnych
powodów, do których w szczególności zalicza się:
a) brak dostępności napojów;
b) awaria Maszyn oraz brak możliwości ich serwisowania i naprawy;
c) zmiana przepisów prawa uniemożliwiająca lub ograniczająca sprzedaż napojów.

