INFORMACJE OGÓLNE
1. Właścicielem strony internetowej www.crossfitmgw.pl oraz sprzedającym karnety
jest 3M Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 31, tel. 502 630
168, 508 128 488, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez
Zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000498329, NIP:
701-041-32-79
2. Karnety do wykorzystania w CrossFitMGW można kupować zarówno w boxie, przy
ul. Nowogrodzkiej 31 w Warszawie, jak i przez stronę www.crossfitmgw.pl
3. Zamówienia na stronie internetowej internetowej mogą być składane 24 godziny na
dobę.
4. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych osobowych oraz
podanie numeru telefonu i adresu e-mail.
5. Wszystkie ceny objęte ofertą są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
6. Na życzenie kupujący może otrzymać fakturę VAT. W tym celu wymagany jest
kontakt pod adresem ask@crossfitmgw.pl
7. Informacje zawarte na stronie www.crossfitmgw.pl nie stanowią oferty w
rozumieniu przepisów prawa
Sposoby płatności, czas realizacji zamówień
1. Należność za karnety zakupione przez naszą stronę internetową można uregulować
w następujący sposób:
a) Płatność przelewem przez system płatności (PayU), która gwarantuje najszybszy
i najpewniejszy sposób nabycia karnetu.
b) Za pobraniem przy odbiorze karnetu w boxie CrossFit MGW przy ul.
Nowogrodzkiej 31 w Warszawie
2. Zakupiony i opłacony karnet zostaje uruchomiony z dniem pierwszej wizyty
Kupującego w boxie CrossFit MGW przy ul. Nowogrodzkiej 31 w Warszawie. Oznacza
to, że kupując karnet w poniedziałek o godz. 21:00, już następnego dnia o 7:30
można z niego korzystać.
3. Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów, konsument który
zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny,
składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 10 dni od momentu
poinformowania o pomyślnym przebiegu transakcji płatniczej.
4. Informację o zwrocie należy pozostawić w boxie CrossFit MGW przy ul.
Nowogrodzkiej 31 lub przesłać pod adres ask@crossfitmgw.pl
5. Środki zostaną zwrócone tym samym kanałem, którym została dokonana opłata,
przed upływem 14 dni roboczych od otrzymania formularzu zwrotu.
6. Zwrócony może być wyłącznie karnet, który nie został jeszcze aktywowany.

REKLAMACJE
1. Zakupiony przez stronę karnet może być reklamowany, jeśli posiada wady,
stanowiące o jego niezgodności z zawartą umową sprzedaży.
2. W przypadku reklamacji Kupujący proszony jest o wysłanie stosownej wiadomości
pod adres ask@crossfitmgw.pl
3. Czas rozpatrzenia reklamacji to 10 dni roboczych. Przed upływem 10 dni Kupujący
otrzyma informację zwrotną dotyczącą decyzji.

!
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z
dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204).
CrossFit MGW chroni dane osobowe Użytkowników. Czytając, przeglądając, dokonując
zakupów na stronie internetowej www.crossfitmgw.pl akceptujesz zasady zawarte w
ochronie danych osobowych znajdującej się na tej stronie.
1. Nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim, firmom ani organizacjom
danych personalnych, czy adresowych klientów użytkowników CrossFit MGW.
2. Informujemy, że zgodnie z Art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych klient ma
pełne prawa wglądu, poprawiania i usunięcia swoich danych osobowych.

