
REGULAMIN SKLEPU 
 
 
 

§1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzeda  detalicz  karnetów za po rednictwem Internetu, na pod-
stawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”]. 

2. W cicielem Sklepu jest:    

NIP: 5322032439
tel. 22/765-67-37
adres email: 
 
3. Regulamin jest integral  cz i  umowy sprzeda  zawieranej z Klientem. 

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzeda  jest akceptacja Regulaminu przez Klienta. 

5. Ceny podane w Sklepie s  cenami brutto (zawieraj  podatek VAT). 

6. Towary dost pne w Sklepie s  wolne od wad fizycznych i prawnych. 

§2 
Zamówienia 

 
1. Zamówienia mo na sk ada  w nast puj cy sposób: 

a) poprzez stref  klienta dost p  po wcze niejszym zalogowaniu si  na swój osobisty profil 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalaj cych na weryfikacj  Klienta. 
Sklep potwierdza przyj cie zamówienia za pomoc  poczty email.  

3. Dla stron wi ce s  informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanej us udze w momencie 
z o enia zamówienia, w szczególno ci: cena, charakterystyka us ugi, jej cechy. 

4. Informacje znajduj ce si  na stronie internetowej Sklepu nie stanowi  oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
Klient sk adaj c zamówienie sk ada ofert  zakupu okre lonej us ugi. Do zawarcia umowy sprzeda  dochodzi z 
chwil  potwierdzenia Zamówienia przez Klienta w strefie. 

§3 
P atno ci 

 
1. Klient ma do wyboru nast puj ce formy p atno i: 

a) gotówka – p atna w recepcji klubu Torstar 

b) karta p atnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, 

c) ePrzelew - P c  z Inteligo, eurobank p atno ci online, P a  z ING, mTransfer, MultiTransfer, P a  z Nordea, 
Przelewy24, Przelew z BPH, Crédit Agricole przelew online, P c  z iPKO, Pekao24Przelew, P c  z City Han-
dlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, P  z BO  P c  z Alior Bankiem, Millennium, Deutsche 
Bank Polska S.A., Bank Pocztowy, BS Wschowa, Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Raiffeisen Bank Polska 
S.A. 

P tno ci dokonywane kart  p atnicz  oraz ePrzelewem obs ugiwane s  przez Przelewy24 

 
 

§4 
Realizacji us ugi 

 
1. Zamówi  us u  Klient mo e realizowa  od razu po potwierdzenie p atno ci przez Sklep. 

 
§5 

Reklamacje 
 
1. Podstaw  przyj cia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu us gi (paragon fiskalny lub 
faktura VAT). 

ARF Fitness And Gym z sziedzibą w Kobyłce 05-230, ul. Nadmeńska 9



 

3  

4  rozpatrzenia reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu 
nia zwrotu wraz z Czas na z finalizowanie pozytywnie rozpatrzonej reklamacji wynosi do 7 
dni roboczych. 
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§6 
Prawo  od umowy 

 
1. Na podstawie Ustawy o o
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§7 

Ochrona  
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- promocyj-
nych, w tym biuletynu handlowego. 
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§9 

 w  i zmiany Regulaminu 
 

 

2. Sklep zastrzega sobi o-

 

 


