
RIO TOP GYM

REGULAMIN PROMOCJI „KARNET 12 MIESIECYY

 Niniejszy regulamin warunki promocji „KARNET 12 MIESIĘCY ooerowanej przez RIO TOP GCM – MLV95 spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50 – 033) przy ul. Marszałka Józeoa Piłsudskiego 18̨, 

wpisaną do rejestrru przedsibbiorców Krajowego Rejestrru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestrru Sądowego pod numerem KRS: 0000580131, 

posiadającą numer NIP: 5223041174 oraz numer REGON: 362755809, prowadzącą działalność w zakresie 

świadczenia usług świadczonych przez klub ftrness we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 238 – 240. 

1. Z Promocji „KARNET 12 MIESIĘCY może skorzystrać każda osoba posiadająca strałe miejsce zamieszkania lub 

zwykłe miejsce pobytru na trerytrorium Polski, ktróra ukończyła 18 rok życia i posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych.

2. Promocja „KARNET 12 MIESIĘCY tro umowa o świadczenie usług, w ramach ktrórej MLV95 spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością we Wrocławiu świadczy na rzecz ̨złonka Klubu usługi klubu ftrness zapewniając 

nieograniczony dostrbp do siłowni, szatrni i łazienek RIO TOP GCM. Dokonując zakupu „KARNET 12 MIESIĘCY 

̨złonek Klubu otrrzymuje rabatr na usługb dostrbpu do klubu ftrness, wynikający z zawarcia umowy na okres 12 

miesibcy, wzglbdem ceny, ktrórej podstrawą jestr cena za KARNET PODSTAWOWC, trj. 140,00 zł za miesiąc. W ramach

pakietru „KARNET 12 MIESIĘCY klientr otrrzymuje również dostrbp do panelu klientra Rio Top Gym.

3. Umowa o świadczenie usług bbdzie zawartra drogą elektrroniczną w zakresie dostrbpu do panelu klientra Rio

Top Gym i zostraje zawartra w momencie dokonania zakupu karnetru „KARNET 12 MIESIĘCY trj. poprzez 

wybór odpowiedniego karnetru w panelu klientra oraz dokonanie płatrności cyklicznej za pierwszy miesiąc 

rozliczeniowy.

4. KARNET 12 MIESIĘC dostrbpny jestr w cenie 99,00 zł (słownie: dziewibćdziesiątr dziewibć złotrych) za każdy 

miesiąc w trrakcie dwunastromiesibcznego okresu promocyjnego.

5. Użytrkownik zobowiązuje sib do przestrrzegania Regulaminu określającego zasady korzystrania z usług ftrness 

oraz obiektru ftrness.

6. Umowa o świadczenie Usług w wariancie “KARNET 12 MIESIĘCY obowiązuje od momentru jej 

zawarcia, a po upływie 12 miesibcy przedłuża sib na czas nieokreślony z ceną 140,00 zł (słownie: stro 

cztrerdzieści złotrych) bruto z jednomiesibcznym okresem wypowiedzenia, ze skutrkiem na koniec 

miesiąca kalendarzowego, chyba że Użytrkownik w okresie 12 odpłatrnych miesibcy obowiązywania 

Umowy złoży oświadczenie o braku woli kontrynuowania Umowy po upływie okresu na jaki zostrała 

zawartra.



7. Płatrność za KARNET 12 MIESIĘC odbywa sib z góry za każdy miesiąc i realizowana jestr przez systrem 

płatrności cyklicznych Przelewy24. 

8. Przy zakupie KARNETU 12 MIESIĘC w ramach niniejszej Promocji nie jestr pobierana Opłatra  

Aktrywacyjna.

9. Umowa na świadczenie usług KARNET 12 MIESIĘC nie może zostrać wypowiedziana przez żadną ze 

Strron przez okres trrzech pierwszych pełnych okresów rozliczeniowych. Po trym okresie, umowa może 

zostrać wypowiedziana przez każdą ze Strron z zachowaniem miesibcznego okresu wypowiedzenia, ze 

skutrkiem na koniec okresu rozliczeniowego. 

10. W ramach KARNETU 12 MIESIĘC ̨złonek Klubu ma możliwość skorzystrania z opcji zawieszenia 

Karnetru 12 MIESIĘC: 

a) na podstrawie zwolnienia lekarskiego lub innego dokumentru potrwierdzającego niemożność 

korzystrania z usług Klubu, na okres wskazany w trym dokumencie, jednak nie dłuższy niż 3 

miesiące.  Karnetr można zawiesić na pełny miesiąc kalendarzowy.

11. RIO TOP GCM – MLV 95 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu jestr uprawniona do

rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w nastrbpujących przypadkach:

a) powstrania po strronie Użytrkownika zaległości w regulowaniu opłatr wynikają-cych z Umowy za trrzy miesiące 

kalendarzowe obowiązywania Umowy,

b) udostrbpnienia przez Użytrkownika osobie trrzeciej Kartry w celu nieuprawn-ionego skorzystrania przez trb osobb z 

Usług,

c) kopiowania Kartry w celu udostrbpnienia jej lub jej numerów osobom trrzecim, 

d) naruszenia przez Użytrkownika Regulaminu w sposób powodujący zagrożenie życia lub zdrowia dla innych osób 

korzystrających z klubu ftrness albo rażąco naruszający przyjbtre normy i obyczaje, 

e) korzystrania przez Użytrkownika z Usługi w celach związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością 

gospodarczą, zawodową lub inną działalnością o charaktrerze zarobkowym.

12.  Z uwagi na zawarcie Umowy  na odległość Użytrkownik może odstrąpić od Umowy bez podania przyczyn, 

składając strosowne oświadczenie na piśmie (na adres korespondencyjny: MLV95 spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50 – 033) przy ul. Marszałka Józeoa Piłsudskiego 18̨) w trerminie 14

(cztrernaście) dni od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania trego trerminu wystrarczy wysłanie oświadczenia przed 

jego upływem listrem poleconym. 



13.  W razie skutrecznego odstrąpienia od Umowy jestr ona uważana za niezawartrą, a Strrony zwracają sobie 

wzajemnie wszystrko co sobie świadczyły, z trym zastrrzeżeniem, że zostranie naliczona opłatra za korzystranie 

proporcjonalnie do okresu możliwości korzystrania z KARNETU. Z dniem skutrecznego odstrąpienia od Umowy 

możliwość korzystrania z Kartry przez Użytrkownika zostranie zablokowana

14. Promocja obowiązuje od dnia 29.05.2021 r. do odwołania.

15. Dostrbp do platormy klientra Rio Top Gym odbywa sib za pośrednictrwem strrony intrernetrowej 

www.riotropgym.pl i wymaga zarejestrrowania sib klientra w panelu oraz zaakceptrowania regulaminu oraz 

świadczenia usług drogą elektrroniczną. Dane niezbbdne do zalogowania klientr otrrzyma na adres e-mail podany w

systremie rejestrracji

16. Treść niniejszego Regulaminu Usług może zostrać utrrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub 

pobranie w każdej chwili ze Strrony Intrernetrowej www.riotropgym.pl

17. Regulamin może ulec zmianie wyłącznie w zakresie postranowień organizacyjno-porządkowych. O trreści zmian

każdy Użytrkownik zostranie poinoormowany przez umieszczenie wzmianki na Strronie Intrernetrowej, co nastrąpi nie 

później niż na 14 (cztrernaście) dni roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu 

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastrosowanie znajdują postranowienia 

Ogólnych Warunków Umowy RO TOP GCM oraz przepisy ustrawy z dnia 23 kwietrnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 

1964 nr 16 poz. 93).

http://www.riotopgym.pl/
http://www.riotop.gym.pl/

