Regulamin Promocji „50% OFF”
1. Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") określa warunki promocji "50%OFF"
organizowanej przez Kangur Klub z siedzibą na ul. Potulickiej 1A, 03-686 w
Warszawie.
2.Promocja skierowana jest do Członków Klubu, którzy korzystają z usług Klubu
przez co najmniej miesiąc tzn. wykupili dotychczas minimum 1 karnet miesięczny.
3.Członek Klubu, który skutecznie poleci innej osobie korzystanie z usług klubu (tj.
w wyniku tego polecenia osoba, której polecono usługi dokona w Kangur Klub
zakupu jednego ze wskazanych w punkcie 4. karnetów) otrzyma rabat w wysokości
50 % wartości na kolejny zakupiony przez niego karnet, na zasadach określonych
w niniejszym Regulaminie.
4.Karnety, których zakup przez nowego klienta uprawnia do otrzymania rabatów:
Karnety miesięczne: OPEN PORANNY, OPEN, 4 wejścia, 8 wejść.
Rabat na karnet OPEN PLUS (3 miesięczny) zostanie przydzielony tylko w
przypadku skutecznego polecenia trzem osobom lub jednej, która wykupi również
karnet OPEN PLUS.
Nie dotyczy: karnetów na korty tenisowe/squash.
5.Maksymalna wysokość rabatu na pojedynczy karnet wynosi 50 %, jednak jeżeli
Członek Klubu skutecznie poleci usługi Kangur Klub więcej niż jednej osobie, rabat
zostanie przydzielony do wykorzystania na zakup na kolejne miesiące zgodnie z
liczbą osób, którym skutecznie polecono usługi Kangur Klub, pod warunkiem
ciągłości zakupu karnetów (dopuszczalne 7 dni pomiędzy zakończeniem ważności
a zakupem karnetu na kolejny miesiąc). Jeżeli ciągłość zostanie przerwana przed
wykorzystaniem wszystkich zniżek, uprawnienie do ich otrzymania przepada.
6. Rabat w wysokości 50% na pojedynczy zakup karnetu otrzyma również osoba,
która zakupu w wyniku polecenia usług Kangur Klub przez Członka Klubu.
Uprawnienie do rabatów przysługuje, jeżeli osoba, której skutecznie polecono
skorzystanie z usług Kangur Klub, dotychczas nie korzystała z usług Kangur Klub
na podstawie karnetu lub wejścia jednorazowego.
7.Uprawnienia do otrzymania rabatu przewidzianego w niniejszym Regulaminie nie
można przenieść na rzecz innej osoby.
8.Niniejsze zasady przyznawania rabatów znajdują zastosowanie wyłączenie przy
sprzedaży stacjonarnej – prowadzonej w recepcji Klubu.
9.W celu skorzystania z rabatów przewidzianych niniejszym Regulaminem w
momencie dokonywania zakupu przez osobę, której polecono usługi Kangur Klub
konieczna jest obecność polecającego Członka Klubu.
10. Promocja obowiązuje w dniach od 20 lipca 2022 r. do odwołania.
11. Promocja nie łączy się z innymi promocjami/ rabatami.
12. Rabat 50% przyznawany jest na wybrany karnet, nie dotyczy to dodatkowej
opłaty członkowskiej wynoszącej 20zł.
13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie
znajdują postanowienia ogólnych warunków Umowy Członkowskiej oraz
Regulaminu Kangur Klub, który dostępny jest w recepcji i zamieszczony na stronie
Internetowej www.kangurklub.pl

