
  

Pravidlá a podmienky  
  
Základné podmienky   
Web stránky nájdete tu: https://getfiit.tv/mastercard  

1. Ponuka je určená len pre držiteľov kariet Mastercard a pre osobné využitie.  
2. Ponuka platí do 31. marca 2023.  
3. Ponuku je možné využiť na mesačné a ročné členstvo.  
4. Ponuka platí len pre nových predplatiteľov.  
5. 48 hodín pred uplynutím vašej 14-dennej skúšobnej verzie vám pošleme e-mail s 

pripomenutím a nasledujúci deň po skončení bezplatnej skúšobnej verzie vám bude 
zaúčtované členstvo, ktoré ste si vybrali. Pokiaľ si neprajete ďalej vo svojom členstve 
pokračovať, môžete ho pred koncom skúšobnej doby zrušiť a poplatky vám nebudú 
účtované.  

6. Ponuku nie je možné kombinovať s inými propagačnými akciami, ponukami, zľavovými 
kartami či kupónmi, pokiaľ nie je stanovené inak.   

7. V prípade akýchkoľvek sporov s držiteľmi kariet Mastercard v rámci tejto ponuky, je konečné 
a platí rozhodnutie zo strany Fit a Mastercard.   

8. Kompletné znenie podmienok a informácií, týkajúcich sa členstva Fit (zrušenie, vrátenie) je k 
dispozícií na stránke tu: https://fiit.tv/terms-and-conditions/.  

  
Špecifické podmienky   
  
Web stránky nájdete tu: https://getfiit.tv/mastercard  
14-denná skúšobná verzia – vstupná úvodná ponuka, následne automatická registrácia členstva  
  

• V prípade ročného predplatného zaplatia držitelia kariet Mastercard 90 libier za prvý 
rok členstva (ekvivalent 7,50 liber za mesiac), následne 120 libier*.  

• V prípade mesačného predplatného zaplatia držitelia kariet Mastercard 15 libier za 
prvý mesiac (ekvivalent 15 libier za mesiac), následne 20 libier*.  
  
Pri registrácii bezplatnej skúšobnej verzie si každý zákazník zvolí členstvo podľa vlastného výberu. Po 
registrácii obdrží e-mail, ktorý potvrdí typ predplatného (mesačné/ročné) s detailnými informáciami  
o dobe platnosti.  
  
* Ponuka Mastercard platí pre zvolenú dĺžku trvania členstva. Pokiaľ si držiteľ karty vyberie ročné 
členstvo, bude zvýhodnená sadzba platiť po celý rok. Pokiaľ si zvolí mesačné členstvo, bude sa 
zvýhodnená sadzba vzťahovať na prvý mesiac. Po uplynutí tohto obdobia bude predplatné Fiit 
obnovené v plnej výške.   
  
  
Postup pre aktiváciu ponuky  
  

1. Navštívte  https://getfiit.tv/mastercard a vyberte si pri registrácii do 14 dennej skúšobnej 
verzie typ členstva   

2. V kroku platenie sa automaticky uplatní zľavový kód MCFIIT25   


