
Co jeszcze jest ważne 

 
1. Dostęp do pakietu sportowego w postaci kodu otrzymasz SMS-em na podany przez 

Ciebie  numer telefonu. Aktywuj kod w terminie 30 dni od momentu jego otrzymania.  
2. Jeśli umow ę z nami zawrzesz: 

- w salonie sprzedaży to dostęp do pakietu sportowego otrzymasz w dniu, kiedy 
zaczniesz korzystać z naszej oferty , 
- na odległość to dostęp do pakietu sportowego otrzymasz w terminie 40 dni od daty, 
kiedy zaczniesz korzystać z naszej oferty . 

3. Warunki i zasady korzystania z pakietu sportowego określa regulamin dostawcy usługi 
Medicover Sport dostępny na stronie www.medicoversport.pl/pakiety/energa. 

4. Lista obiektów sportowych dostępna na stronie  
www.medicoversport.pl/pakiety/energa. 

5. Lista zajęć sportowych dostępnych w ramach oferty znajduje się na stronie  
www.medicoversport.pl/pakiety/energa. 

6. Nasza oferta  umożliwia korzystanie z obiektów świadczących usługi na rzecz 
Medicover Sport z częstotliwością 2 x w tygodniu, czyli łącznie 8 wejść miesięcznie. 

7. Rejestracja jest możliwa w dniach 1-25 każdego miesiąca. Po tej dacie możliwość 
rejestracji jest zamknięta i ponownie otwiera się z początkiem kolejnego miesiąca. 

8. Niektóre usługi mogą wymagać dodatkowej opłaty. Ich listę znajdziesz na 
stronie www.medicoversport.pl/pakiety/energa.  

9. Udzielany dostęp do pakietu sportowego jest imienny oraz przypisany do jednego 
numeru telefonu.  Nie może być udostępniany osobom trzecim, w szczególności nie 
możesz użyczać lub przekazywać go osobom trzecim w celu skorzystania z usług lub 
odsprzedaży. 

10. Dzień przed uruchomieniem pakietu sportowego, zostanie wysłany do Ciebie SMS 
powitalny, który jest potwierdzeniem, że usługa została aktywowana. 

11. Jeśli masz pytania, które dotyczą pakietu sportowego zgłoś się bezpośrednio do 
Medicover Sport pod adresem bok@medicoversport.pl. 

12. Jeśli chcesz zgłosić reklamację pakietu sportowego, zgłoś się bezpośrednio do 
Medicover Sport. 

13. W przypadku wprowadzenia na terenie kraju aktami prawa powszechnie 
obowiązującego zakazu lub znacznego ograniczenia prowadzenia działalności 
polegającej na uprawianiu sportu w siłowniach, klubach fitness itp. zostanie Ci nadany 
dostęp do pakietu online umożliwiający odbywanie zajęć sportowych w sposób zdalny. 
Poprzez znaczne ograniczenie prowadzenia działalności polegającej na uprawianiu 
sportu w siłowniach, klubach fitness itp. rozumiemy umożliwienie uprawiania sportu 
wyłącznie we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski 
związek sportowy lub na otwartym powietrzu.  

14. Jeżeli na Twój  wniosek rozwiążemy tę umow ę, korzystanie z warunków naszej oferty  
nie będzie możliwe. Zablokujemy Tobie  dostęp do pakietu sportowego. 

15. Zawierając umow ę, potwierdzasz zapoznanie się regulaminem. 
 


