
I N F O R M A C J A  O  M O Ż L I W O Ś C I  O D S T Ą P I E N I A  O D  U M O W Y

1. Klient może odstąpić od Umowy o korzystanie z usług klubu zawartej drogą elektroniczną (za

pośrednictwem  Strefy  Klienta)  w  terminie  14  dni  od  daty  jej  zawarcia,  składając  na  piśmie

odpowiednie oświadczenie, które nie wymaga podania przyczyny. Oświadczenie takie Klient może

złożyć osobiście w recepcji klubu albo drogą listowną na adres: SKYFIT Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością, ul.  Stanisława Przybyszewskiego 161,  93-120 Łódź. Klient nie jest jednak

uprawniony do odstąpienia od Umowy we wskazanym tutaj trybie, jeżeli wykorzystał już w całości

usługę objętą Umową zawartą za pośrednictwem Strefy Klienta.

2. W  przypadku  skutecznego  odstąpienia  od  Umowy  przez  Klienta,  umowa  uważana  jest  za

niezawartą. SKYFIT zwróci  w takim wypadku wpłacone kwoty Klientowi, który dokonał takiego

odstąpienia od Umowy. Zwrot taki następuje w sposób ustalony z Klientem, w terminie 14 dni od

daty odstąpienia przez niego od Umowy.

3. Klient zawierający Umowę za pośrednictwem Strefy Klienta może rozpocząć korzystanie z usług

klubu fitness dopiero po upływie wskazanego powyżej 14-dniowego terminu, w którym przysługuje

mu  jeszcze  prawo  odstąpienia  od  Umowy.  Klient  może  również  przy  zawieraniu  Umowy  za

pośrednictwem Strefy Klienta zadeklarować (zatwierdzając stosowną opcję w warunkach Umowy),

że  rozpocznie  korzystanie  z  usług  klubu  jeszcze  przed  upływem  tego  14-dniowego  terminu.

Skorzystanie z tej możliwości nie pozbawia Klienta prawa do odstąpienia od Umowy na zasadach

określonych powyżej w pkt 9, tj. z zachowaniem terminu 14 dni licząc od dnia zawarcia Umowy. W

takim przypadku Klient zostanie jednak obciążony przez SKYFIT wynikającą z Umowy opłatą za

korzystanie z usług klubu, naliczoną proporcjonalnie do okresu korzystania przez Klienta z tych

usług. Opłata taka potrącona zostanie z należności zwracanej Klientowi w terminie 14 dni od daty

odstąpienia od Umowy.
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