Pravidla a podmínky
Základní podmínky
Webové stránky naleznete zde: https://getfiit.tv/mastercard
1. Nabídka je určena pouze pro držitele karet Mastercard a pro osobní užití.
2. Nabídka platí do 31. března 2023.
3. Nabídku lze využít na měsíční a roční členství.
4. Nabídka platí pouze pro nové předplatitele.
5. 48 hodin před koncem vaší 14denní bezplatné zkušební verze vám zašleme e-mail s
připomenutím a den po skončení bezplatné zkušební verze vám bude naúčtováno členství,
které jste si vybrali. Pokud si nepřejete ve svém členství pokračovat, můžete jej před koncem
zkušební doby zrušit a poplatky vám nebudou naúčtovány.
6. Nabídku nelze kombinovat s jinými propagačními akcemi, nabídkami, slevovými kartami či
poukazy, pokud není stanoveno jinak.
7. V případě jakýchkoliv sporů s držiteli karet Mastercard ohledně této nabídky je konečné
rozhodnutí ze strany Fiit a Mastercard.
8. Úplné podmínky a informace týkající se členství Fiit (zrušení, vrácení) jsou k dispozici na
stránkách: https://fiit.tv/terms-and-conditions.

Specifické podmínky
Webové stránky naleznete zde: https://getfiit.tv/mastercard
14denní zkušební bezplatná verze – vstupní nabídka, poté automatická registrace členství
•
U ročního předplatného zaplatí držitelé karet Mastercard 90 liber za první rok
členství (ekvivalent 7,50 liber za měsíc), poté 120 liber*.
•
U měsíčního předplatného zaplatí držitelé karet Mastercard 15 liber za první měsíc
(ekvivalent 15 liber za měsíc), poté 20 liber*.
Při registraci do bezplatné zkušební verze si každý zákazník zvolí členství dle vlastního výběru. Po
registraci obdrží e-mail potvrzující typ předplatného (měsíční/roční) s detailními informacemi o
vypršení platnosti.
* Nabídka Mastercard platí pro vybranou délku členství. Pokud si tedy držitel karty vybere roční
členství, bude zvýhodněná sazba trvat po celý rok. Pokud si vybere měsíční členství, bude se
zvýhodněná sazba vztahovat na první měsíc. Po uplynutí tohoto období bude předplatné Fiit
obnoveno v plné výši.

Postup pro aktivaci nabídky
1. Navštivte https://getfiit.tv/mastercard a vyberte si při registraci do 14denní zkušební verze
typ členství.
2. V kroku placení se automaticky uplatní slevový kód MCFIIT25.

