
PROMOCJA  

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ - PROSTE ZASADY 
 

1. Zakres i czas trwania akcji promocyjnej:  

Promocja obejmuje wyłącznie umowy członkowskie na czas nieokreślony. Czas trwania akcji 

promocyjnej to okres od 15.08.2018 r. do 30.09. 2018 r. 

2. Warunki promocji:  

Umowa jest skierowana do nowych lub obecnych klubowiczów CFO, którym kończą się umowy 

członkowskie 3-miesięczne  lub roczne w terminie od 01.08.2018 r. do  30.09.2018 r.  

3. Ilość karnetów promocyjnych: 

Ilość umów promocyjnych jest ograniczona do 150 szt.  

4. Warunki cenowe i czas obowiązywania umowy: 

 Obniżona cena karnetu do 139 zł / m-c. 

 Opłata wpisowa 100 zł.  

 Możliwość rezygnacji z umowy w każdej chwili, z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia 

(pod warunkiem uiszczenia wszystkich opłat) 

 Umowa zawierana jest na czas nieokreślony od momentu jej podpisania 

 Prezent w postaci ręcznika i torby CFO wydawany po trzecim miesiącu członkostwa 

 Możliwość skorzystania z promocyjnego pakietu Indiba* 

 Pozostałe warunki umowy Open  pozostają bez zmian  tj. termin płatności, zawieszenia, 

rabaty i są zgodne z OWUC. 

CO ZYSKUJESZ?  

 Swobodę decyzji. Możesz zrezygnować z członkostwa w każdej chwili, bez podawania przyczyny. 

 Możliwość korzystania z największego na świecie OŚRODKA BADAŃ I TRENINGU HIPOKSJI  

 Karnet Open, umożliwiający korzystanie ze wszystkich zajęć fitness, grupowych outdoor’owych, siłowni, 

sauny, Sali wizażu, Bawilandii i parkingu. 

 Kartę bądź opaskę CFO z wieloma zniżkami na usługi naszych partnerów, w tym stały rabat -20% na produkty 

New Balance 

 Stałą opiekę trenerską, fizjoterapeutyczną  

 Rabaty na ofertę CFO spa 

PROSTE ZASADY: 

 UMOWĘ PODPISUJESZ RAZ 

 4 RAZY W ROKU MOŻESZ ZAWIESIĆ UMOWĘ BEZPŁATNIE, ŁĄCZNIE NA 30 DNI  

 CHCĄC ZREZYGNOWAĆ Z UWOWY – SKŁADASZ REZYGNACJE Z DWUMIESIĘCZNYM OKRESEM 

WYPOWIEDZENIA 

PROSTE ZASADY, ŻADNYCH WYMÓWEK 

 
*Tańsze zabiegi Indiba 60 minut promocja ze 120 zł na 99 zł i 30 minut ze 100 zł na 79 zł dla nowych 

klubowiczów. Promocja obejmuje maksymalnie 3 zabiegi. 


