REGULAMIN PROMOCJI
PAKIET CLASSIC LUX i PAKIET CLASSIC w promocji
1. Organizatorem promocji jest Good Luck Club sp. z o.o., ul. Orzechowa 7, 80-175 Gdańsk.
2. Okres trwania promocji: od 01.01.2018 do 30.04.2018.
3. W czasie trwania promocji Klubowicz ma prawo zmienić obecną umowę na Promocyjny
Pakiet Classic Lux (Pakiet Classic w cenie 189zł z 1 masażem lub 1 treningiem personalnym
w cenie pakietu) lub Promocyjny Pakiet Classic (w cenie 149 zł).
4. W celu zmiany Pakietu Klubowicz zobowiązany jest do zgłoszenia tego w recepcji lub dla
działu handlowego, zmiana zostanie wprowadzona z początkiem kolejnego okresu
rozliczeniowego, następującego po zgłoszeniu chęci zmiany karnetu.
5. Klubowicz może zmienić umowę na Promocyjny Pakiet Classic Lux lub Promocyjny Pakiet
Classic od następnego okresu rozliczeniowego pod warunkiem braku zaległości i braku
zawieszenia w bieżącym okresie.
6. Warunkiem skorzystania z promocji jest dokonywanie opłat abonamentowych wyłącznie
wyrażając zgodę na obciążenie karty płatniczej lub gotówką, płacąc za rok z góry.
7. Podpisanie umowy w cenie promocyjnej gwarantuje niezmienność ceny na wyższą podczas
trwania całej umowy.
8. W przypadku podpisania umowy Pakiet Classic Lux, Klubowiczowi przysługuje masaż do
kwoty 120 zł lub trening personalny o wartości 120 zł, jeden w każdym miesiącu
rozliczeniowym.
9. Promocyjnego masażu lub treningu nie można przekazać osobie trzeciej.
10. Promocyjny masaż lub trening nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
11. Niewykorzystany promocyjny masaż lub trening nie przechodzi na następny okres
rozliczeniowy.
12. W danym okresie rozliczeniowym klient nie może skorzystać z masażu lub treningu z
przyszłego okresu rozliczeniowego.
13. Z promocyjnego masażu lub treningu nie można skorzystać w trakcie zawieszonego karnetu.
14. Masaży oraz treningów personalnych, wykonywanych w ramach Pakietu Classic Lux, nie
wykonują: Michał Ustrzyński, Artur Kozłowski.
15. Good Luck Club Sp. z.o.o. zastrzega możliwość całkowitego lub okresowego wyłączania
innych masażystów lub trenerów personalnych z wykonywania promocyjnych masaży lub
treningów personalnych.
16. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Promocji zastosowanie mają odpowiednio
postanowienia Regulaminu Klubu Good Luck Club.

