
REGULAMIN PŁATNOŚCI ONLINE 

Klub CrossFit Nowa Huta prowadzony przez przez spółkę CROSS NH Sp. z o.o.
(dalej: Sprzedający) os. Albertyńskie 1-2, 31-851 Kraków NIP: 6783175999,
REGON: 381329578 prowadzi sprzedaż karnetów online.

Przed zakupem należy zapoznać się z poniższym regulaminem płatności (dalej:
Regulamin).

§1. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY.

1. Sprzedaż karnetów prowadzi  Sprzedający.

2. Rodzaje oraz ceny karnetów określone są w Regulaminie Sprzedaży.

3. Sprzedający prowadzi sprzedaż Karnetów miesięcznych poprzez system
sprzedaży on-line Przelewy24 oraz sprzedaż karnetów na czas
nieokreślony poprzez  system sprzedaży on-line ESPAGO (dalej łącznie
jako: system sprzedaży on-line).

4. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym zawarta w
przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Karnetów:

a ) Zarejestrowania się na stronie internetowej www.crossftnowahuta.pl
poprzez wypełnienie formularza, w którym należy wpisać: imię i
nazwisko, pesel, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, 

b ) złożenia przez Kupującego zamówienia on-line poprzez wypełnienie
formularza zawartego na stronie internetowej www.crossftnowahuta.pl

c) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem
bankowym on-line za pomocą systemu sprzedaży on-line.

5. otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na
wskazany przez Kupującego adres e-mail, przesłanego z systemu
sprzedaży on-line.

6. Przed skorzystaniem z procesu zakupu Karnetów, Kupujący powinien
zapoznać się z Regulaminem znajdującym się w sekcji Regulaminy.
Zakup przez Internet jest równoznaczne z akceptacją jego treści. 

7. Kupujący ma możliwość płatności online przez system sprzedaży on-line.

8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje
wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu sprzedaży on-
line.

9. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 w
sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu
kas rejestrujących świadczenie usług na rzecz osób fzycznych
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nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych
,jeśli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność
za pośrednictwem poczty ,banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę
jednoznacznie wynika , jakiej konkretnie czynności dotyczyła sprzedaż
usług w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega
ewidencji w kasie fskalnej, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje
paragonu fskalnego. 

10. Ceny Karnetów zawierają podatek VAT. 

11. Zakupiony Karnet zostanie ustawiony na koncie klienta zaraz po
zaksięgowaniu wpłaty w systemie sprzedaży on-line.

12.Warunkiem ustawienia karnetu na koncie Klienta jest dokonanie
płatności. Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania
przez Sprzedającego informacji o ustanowieniu nowej transakcji w
systemie sprzedaży on-line i wpływie środków na  rachunek systemu
sprzedaży on-line.

13. W przypadku, gdy Kupujący dokonuje zakupu po raz pierwszy
zobowiązuje się do wyrobienia karty członkowskiej w siedzibie klubu. Po
zewidencjonowaniu wpłaty zostanie wydrukowana karta z wybraną przez
Kupującego opcją Karnetu. Kartę Członkowską odebrać można w recepcji
Klubu, koszt karty to 10zł netto.

14.W celu otrzymania faktury VAT Kupujący powinien zgłosić ten fakt w
recepcji obiektu. Zgłoszenie można przesłać za pomocą poczty
elektronicznej na adres: info@crossftnowahuta.pl podając dane do
faktury VAT, lub zgłosić osobiście w recepcji klubu. Faktura zostanie
przygotowana i gotowa do odbioru w recepcji klubu. 

15. Za pośrednictwem strony internetowej można kupić jedynie
Karnety w cenach podanych na stronie internetowej Klubu. 

16. Klub zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez
stronę internetową w każdej chwili, bez podawania przyczyn. 

17. Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez
Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu
zamówienia. 

18. Karnety nie mogą być wymienione na inne opcje niż zostały zakupione.

19. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez
Klub danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia,
kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do
funkcjonowania systemu sprzedaży Karnetów, a także w celach
przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Klub. 
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20. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, które je
dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U.
2002 nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r.,
nr 144, poz. 1204).

21. Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo do
dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania w
recepcji Klubu.

22. Klub świadczy usługi sprzedaży Karnetów w sposób zgodny z
postanowieniami Regulaminu. 

23. O planowanej zmianie Regulaminu Firma poinformuje z 14-dniowym
wyprzedzeniem, zamieszczając na stronie: www.crrossftnowahuta.pl
w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem zamówienia, przy
czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian,
zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba że, Kupujący
wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych
postanowień.  

24.Wszystkie informacje na temat cennika oraz dane kontaktowe
opublikowane są na stronie: www.crrossftnowahuta.pl. Klub zastrzega
sobie prawo do zmian w ofercie i cenniku świadczonych usług. 

 

§2. PŁATNOŚCI.

1. Sprzedający prowadzi sprzedaż karnetów on-line.

2. Pierwsza płatność może być dokonywana zarówno przy użyciu karty
płatniczej (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic,
Maestro jak również korzystając z opcji systemu sprzedaży on-line w
zależności od zdefniowanej opcji płatności. W przypadku karnetów na
czas nieokreślony opłaty członkowskie za kolejne okresy wnoszone są za
pomocą jednej z dwóch metod płatności: 

◦ użycie karty kredytowej/debetowej z funkcją płatności

internetowych uprawniającego Sprzedającego do obciążenia
rachunku bankowego Członka Klubu, pełną należną kwotą z
tytułu miesięcznej opłaty członkowskiej w danym okresie
roz l i c zen iowym oraz w każdym ko le jnym okres ie
rozliczeniowym pozostawania Członkiem Klubu, bez
konieczności zawiadomienia o tym fakcie Członka Klubu l
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◦ za pomocą polecenia zapłaty uprawniającego Sprzedającego

do obciążenia rachunku bankowego Członka Klubu, pełną
należną kwotą z tytułu miesięcznej opłaty członkowskiej w
danym okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym
okresie rozliczeniowym pozostawania Członkiem Klubu, bez
konieczności zawiadomienia o tym fakcie Członka Klubu, z
zastrzeżeniem iż w sytuacji braku ustanowienia polecenia
zapłaty przez Członka Klubu w wymaganym terminie
Sprzedający w dniu wymagalności opłaty za kolejny okres
rozliczeniowy zablokuje dostęp do Klubu oraz włączy
możliwość dokonania płatności przez ESPAGO

3. W przypadku niemożności pobrania środków z rachunku Kupującego
Sprzedający kilkukrotnie podejmie próbę obciążenia konta Członka Klubu.
W przypadku bezskutecznych prób obciążenia Kupujący ma prawo do
czasowego zawieszenia możliwości korzystania z klubu lub całkowitego
anulowania członkostwa.

4. W przypadku, gdy data płatności przypada na dzień, który nie jest dniem
roboczym, dyspozycje polecenia zapłaty będą realizowane w najbliższym
dniu roboczym, przypadającym po dacie płatności;

5. Kupujący zobowiązany jest zapewnić środki na koncie bankowym, aby w
terminie realizacji płatności przez polecenie zapłaty czy płatność kartą na
jego rachunku znajdowała się niezbędna kwota do opłacenia
członkostwa;

6. Kupujący zobowiązany jest zapewnić na formularzu polecenia zapłaty
jednakowy podpis lub podpisy (w przypadku współwłaściciela konta
posiadacza rachunku) zgodne ze wzorami złożonymi w banku;

7. Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego oraz ustalić inny
sposób realizacji płatności w przypadku, gdy: odwołał uprzednio
skutecznie udzieloną w swoim banku zgodę na obciążanie rachunku,

środki na rachunku bankowym klienta nie wystarczają na pokrycie pełnej
kwoty transakcji polecenia zapłaty,

rachunek Kupującego został zamknięty,

złożył w swoim banku dyspozycję odwołania niezrealizowanego polecenia
zapłaty,

zmienił dane w swoim banku, w szczególności dane osobowe niezbędne
do realizacji przez Kupującego polecenia zapłaty,

8. Usługa polecenia zapłaty może wiązać się z kosztami ponoszonymi przez
klienta wobec jego banku, które to koszty nie są zwracane przez
Sprzedającego;



9. Kupujący jest zobowiązany przed skorzystaniem z polecenia zapłaty do
weryfkacji czy rachunek bankowy prowadzony jest przez bank, który
obsługuje polecenie zapłaty;

10. Kupujący zobowiązany jest do poinformowania swojego banku o
anulowaniu polecenia zapłaty w celu uniknięcia ewentualnych opłat
pobieranych przez bank z tytułu ustanowienia polecenia zapłaty;

11. Zawieszenie członkostwa 

a) Opłata za zawieszenie członkostwa naliczana jest od następnej
przypadającej płatności z uwzględnieniem poniższego:

b) jeżeli Klient zawiesi członkostwo do godziny 23:59 ostatniego dnia
jego obowiązywania opłata za zamrożenie członkostwa zostanie
naliczona od kolejnego okresu rozliczeniowego, 

c) zawieszenie członkostwa po godzinie 23:59 ostatniego dnia jego
obowiązywania jest równoznaczne z rozpoczęciem nowego okresu
rozliczeniowego, za który będzie wymagana pełna opłata członkowska,
a op ła ta za żenie członkostwa zostanie naliczona dopiero od
pierwszego dnia miesiąca następującego po nim.


