Wrocław, dnia 2017-11-14
REGULAMIN
PROMOCJA Spinning na Teatralnej 2017.
I ORGANIZATOR Wrocławskie Centrum SPA Sp. z o.o., Wrocław, ul. Teatralna 10-12, 50-055 Wrocław.
II TERMIN Promocja w terminie:
- sprzedaż karnetów i wejściówek: od 14.11.2017r. – 31.12.2017.; realizacja: od 14.11.2017 do 30.01.2018.
III GRUPA DOCELOWA – Klienci usługi SPINNING we Wrocławskim Centrum SPA.
IV OPIS PROMOCJI
1. Klienci, którzy w terminie od 14.11.2017 r. do 31.12.2017 r. zakupią karnet na usługę SPINNING
4w w cenie 90zł brutto do zrealizowania w 30 dni kalendarzowych otrzymają dodatkowo:
- w karnecie 4 wejścia na siłownię z odnową biologiczną.
2. Klienci, którzy w terminie 14.11.2017-31.12.2017 przyjdą na zajęcia spinning (w ramach karnetu,
biletu jednorazowego, karty pośredników, które honoruje Organizator) przy każdym wejściu na
usługę, są uprawnieni do odbioru zaproszenia na zajęcia spinning, przeznaczonego dla osoby
towarzyszącej.
2.1 Odbiór zaproszeń, o których mowa w pkt 1. i 2. możliwy jest po wypełnieniu i podpisaniu
protokołu odbioru nagrody.
2.2 Zaproszenia, o których mowa w pkt 1. i 2. są przeznaczone dla osób towarzyszących, a
więc nie może z nich skorzystać osoba, która je odebrała.
2.3 Zarówno Klient uprawniony do odbioru zaproszenia, jak i osoba towarzysząca, która chce
zrealizować zaproszenie, aby wziąć udział w promocji zobligowani są do uczestnictwa w
Programie Lojalnościowym Wrocławskiego Centrum SPA.
2.4 Zaproszenie ważne jest przez 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia wydania zaproszenia.
V POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin dostępny jest w Punkcie Obsługi Klienta Wrocławskiego Centrum SPA oraz na
stronie internetowej Organizatora: www.spa.wroc.pl.
2. Ewentualne reklamacje związane z przebiegiem niniejszej promocji należy składać pisemnie
(pocztą tradycyjną lub osobiście w siedzibie Organizatora), pod rygorem nieuwzględnienia.
3. Promocja nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi.
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