
REGULAMIN USŁUGI PLAN I TRENING ONLINE 

W SIECI KLUBÓW SMART GYM® 

obowiązujący od dnia 27 marca 2020 r. 

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Platinium Wellness Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Juliusza Lea 

116, 30-133 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa 

– Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 

0000383004, NIP: 677-235-64-21, REGON: 121499796, kapitał zakładowy: 3.110.000,00 zł (dalej: 

Platinium Wellness), będąca właścicielem Sieci Klubów Smart Gym®, pośredniczy w sprzedaży Usługi plan 

i trening online na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

 

§2. DEFINICJE 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie zostaną użyte poniższe sformułowania pisane wielką litera należy przez 

nie rozumieć: 

1) Klient – Konsument posiadający konto w systemie służącym do obsługi Klienta w Sieci Klubów Smart 

Gym®; 

2) Konsument - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupu 

Usługi w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 

3) Klub - sieć klubów Smart Gym lub poszczególny klub; 

4) Konto – konto Klienta prowadzone w systemie służącym do obsługi klientów Klubu założone i 

prowadzone zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć klubów Smart 

Gym®; 

5) Usługa  – usługa plan i trening online przygotowana przez wybranego przez Klienta Trenera z 

uwzględnieniem potrzeb i celów wskazanych przez Klienta na okres 28 dni wraz z prezentacją online 

(o długości ok. 60 minut) ćwiczeń składających się na ten plan. 

 

§3. ZASADY ZAKUPU USŁUGI 

1. Z przyczyn technicznych zakup Usługi możliwy jest wyłącznie przez Klientów Sieci Klubów Smart 

Gym® posiadających Konto. Jeżeli Konsument nie ma Indywidualnego Konta, przed dokonaniem 

zakupu Usługi należy je założyć. 

2. Po podaniu prawidłowych danych do logowania do Indywidualnego Konta w systemie służącym do 

obsługi Klienta w Sieci Klubów Smart Gym® Klient powinien przejść do zakładki „KUP KARNET” 

i tam złożyć zamówienie na daną Usługę. 

3. Usługa obejmuje opracowanie planu treningowego na okres 28 dni. Jeżeli Klient jest zainteresowany 

planem na okres dłuższy aniżeli 28 dni, powinien zawrzeć Umowę dokonując zakupu wielokrotności 

Usługi na okres 28 dni, wedle własnego uznania. W takim wypadku w terminie wskazanym w § 4 ust. 2 

zdanie pierwsze Regulaminu, Klientowi zostaną przekazane wszystkie zakupione plany treningowe wraz 

z prezentacją treningu online. 

4. Po wybraniu Usługi Klient zostaje przekierowany do systemu płatności, za pośrednictwem którego 

dokonuje płatności bezgotówkowej za tę Usługę. 

5. Umowa zostaje zawarta w chwili złożenia zamówienia danej Usługi z obowiązkiem zapłaty. 

6. Na podany przez Klienta adres e-mailowy zostanie wysłany e-mail potwierdzający zakup Usługi oraz 

dokonanie płatności.  

 

§4. ZASADY REALIZACJI USŁUGI 

1. Realizacja Usługi odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. 

2. Usługa zostanie wykonana w terminie wskazanym przez Klienta w czasie zakupu Usługi, nie 

wcześniejszym jednak niż w ciągu 3 dni. Pierwszy kontakt Trenera z Klientem nastąpi w czasie 24 godzin 

od chwili zakupu Usługi. 

3. Usługa jest realizowana przez Trenera wyłącznie w oparciu o potrzeby i cele treningowe wskazane przez 

Klienta. 



4. Trenerzy nie posiadają wykształcenia medycznego. W celu uzyskania informacji o możliwości 

korzystania z Usługi oraz o braku przeciwskazań do wykonywania ćwiczeń, Klient powinien 

skonsultować się z lekarzem oraz wykonać odpowiednie badania lekarskie. 

 

§5. PRAWO ODSTĄPIENIA 

1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia 

Umowy. W razie odstąpienia przez Klienta od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą, a wzajemne 

świadczenia stron podlegają zwrotowi. 

2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje: 

1) jeżeli Usługa została w pełni wykonana za wyraźną zgodą Konsumenta, który został 

poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo 

odstąpienia od Umowy, lub 

2) jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem 

terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy 

(Usługa obejmuje dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym). 

3. W celu odstąpienia od Umowy Klient powinien złożyć stosowne oświadczenie. Oświadczenie o 

odstąpieniu od Umowy Klient może złożyć m.in. zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 1 do 

Regulaminu i przesłać np. w formie pisemnej lub dostarczyć drogą listowną lub osobiście pod adres: ul. 

Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków. 

4. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwrot płatności zostanie dokonany przy 

użyciu takiego samego sposobu płatności jaki został użyty przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie 

zgodzi się na inny sposobu płatności, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami. 

Platinium Wellness w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci 

Klientowi należność. 

 

§6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszego Regulaminu należy składać w formie pisemnej doręczonej 

poprzez pozostawienie pisma u Smart Asystenta lub za pośrednictwem poczty ma adres siedziby 

Platinium Wellness albo drogą mailową na adres mailowy: bok@smartgym.club, z dopiskiem "Usługa 

Plan i Trening Online". 

2. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe zgłaszającego reklamację takiej jak: imię, nazwisko, 

adres e-mail (w przypadku zamiaru otrzymania odpowiedzi w formie e-mail) lub adres do 

korespondencji (w przypadku zamiaru otrzymania odpowiedzi w formie pisemnej), opis reklamacji oraz 

żądanie. 

3. Platinium Wellness udzieli odpowiedzi na złożone reklamacje w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 

 

§7. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest: Platinium Wellness sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 

(30-133) przy ul. Juliusza Lea 116 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000383004 (dalej: „Administrator”). 

2. W zakresie ochrony danych osobowych Klientów zastosowanie znajdują odpowiednie zapisy 

Regulaminu Sieci Klubów Smart Gym® oraz Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez 

Sieć Klubów Smart Gym®. 

3. Klauzula Informacyjna – Przetwarzanie Danych Osobowych zamieszczona jest na stronie internetowej 

http://smartgym.club/regulamin/ i jest udostępniana Klientowi. 

 

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej sieci Klubów Smart Gym®. 

2. Przed zakupem Usługi Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i 

przestrzegać jego postanowień. 



3. Platinium Wellness zastrzega możliwość zmiany Regulaminu w prawnie dopuszczalnym zakresie. 

Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do wiadomości Klientów poprzez 

umieszczenie informacji na stronie internetowej. W razie zmiany Regulaminu Klient ma prawo 

rozwiązania Umowy ze skutkiem na koniec terminu świadczenia zakupionej Usługi poprzez złożenie 

na piśmie lub drogą mailową stosownego oświadczenia woli z podaniem jako przyczyny rozwiązania 

Umowy faktu zmiany Regulaminu. 

4. Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu Umowy wynosi 14 dni od chwili umieszczenia 

informacji o zmianie Regulaminu. Po bezskutecznym upływie terminu domniemywa się, że Klient 

akceptuje wprowadzone zmiany Regulaminu. 

5. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują odpowiednie 

zastosowanie postanowienia Regulaminu Sieci Klubów Smart Gym® oraz postanowienia Regulaminu 

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sieć Klubów Smart Gym®. 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy 
 



Platinium Wellness sp. z o.o. 
ul. Juliusza Lea 116 

30-133 Kraków 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy 

Ja, niżej podpisany/a, ______________________________________________ (imię i nazwisko), e-mail 

___________________________________________ oświadczam, że na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 

maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) odstępuję od umowy sprzedaży dotyczącej 

Usługi Plan i Trening Online zawartej dnia __________ r. 

__________________________ 

Data 

__________________________ 

Podpis Klienta 


