OGÓLNE WARUNKI
korzystania z pakietu „testuj 30 dni za 59,90” zakupionego w formie świątecznego vouchera
prezentowego
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§ 1 Przeznaczenie pakietu
Pakiet „ 30 dni za 59,90” zwany dalej PAKIETEM TEST, przeznaczony jest do sprawdzenia
usług oferowanych przez Harder.
Pakiet test, można wykorzystać tylko raz, z wyjątkiem osób, które korzystały z bezpłatnych
sesji w ramach pakietu poleceń.
Pakiet test nie jest dostępny dla osób, które kiedykolwiek zostały zarejestrowane w systemie
klientów i/lub potencjalnych klientów Harder (z wyłączeniem rejestracji za pośrednictwem 3
sesji poleceń).
Pakiet test nie może być scedowany na osoby trzecie w przypadku gdy te osoby były bądź są
użytkownikami usług/produktów Harder zarówno w opcji płatnej jak i bezpłatnej.
Pakiet test nie może być przedłużony po upływie terminu jego ważności.
Pakiet test uprawnia do korzystania z usług klubu zgodnie z bieżącą ofertą klubu w zakresie
usług dostępnych w ramach subskrypcji. Usługi, które są dodatkowo płatne zgodnie z
cennikiem subskrypcji danego klubu pozostają także dodatkowo płatne dla użytkowników
pakietów test, chyba że ustanowiona zostaje okresowa promocja stanowiąca inaczej.

§ 2 Nabycie pakietu
1. Pakiet test dostępny jest do zakupu w recepcji klubu w formie papierowego vouchera z
unikalnym jednorazowym kodem.
2. Nabycie pakietu test ma miejsce w sytuacji, gdy zostanie wykonana pełna płatność za pakiet
test w promocyjnej kwocie 59,90 i zostanie wygenerowany unikalny jednorazowy kod dla
danego vouchera.
3. Pakiet test dostępny jest do zakupu do 24.12.2021.
§ 3 Uruchomienie pakietu
1. Pakiet test jest ważny przez 30 dni od daty rejestracji w recepcji.
2. Rejestracja pakietu musi odbyć się do dnia 31.01.2022.
3. Pakiet test zostaje uruchomiony z chwilą wpisania unikalnego jednorazowego kodu z
vouchera podczas rejestracji pakietu w recepcji klubu.
§ 4 Postanowienia końcowe
1. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

