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Cennik YES2MOVE 

 

Karnet YES2MOVE Premium: 

1. Karnet YES2MOVE Premium uprawnia do nielimitowanego dostępu do platformy 
www.yes2move.com w zakresie: treningów on-line, wydarzeń i treningów live, archiwum treningów, 
treningów Les Mills dla dorosłych i dla dzieci, bloga, podcastów, strefy kodów rabatowych.  

2. Karnet YES2MOVE Premium jest umową na czas nieokreślony. 
3. Cena za karnet YES2MOVE Premium wynosi 19,90 zł za okres rozliczeniowy. 
4. Karnet   YES2MOVE   Premium   jest   poprzedzony   14-dniowym  okresem  próbnym, umożliwiającym  

Usługobiorcy  wypróbowanie   platformy  www.yes2move.com.    
5. Skorzystanie z okresu próbnego wymaga rejestracji na platformie www.yes2move.com oraz  

podpięcia  karty  kredytowej lub debetowej Usługobiorcy w systemie płatności cyklicznych Espago.  
6. Cena za 14-dniowy okres próbny na wynosi 1 zł.  
7. Opłata za pierwszy okres rozliczeniowy zostanie  pobrana po zakończeniu okresu próbnego, jeżeli 

Usługobiorca nie zrezygnuje z umowy przed jego upływem.  
8. Z okresu próbnego każdy Usługobiorca może skorzystać tylko jeden raz, to znaczy że przy zakupie 

kolejnego  dowolnego  karnetu  uprawniającego do dostępu  do  platformy  www.yes2move.com 
Usługobiorca nie będzie mógł skorzystać z okresu próbnego. 

9. Przy zakupie karnetu YES2MOVE Premium Usługobiorca otrzyma voucher o wartości 50 zł do 
wykorzystania przy zakupie dowolnych produktów o wartości co najmniej 180 zł w sklepie 
internetowym Yes2Move pod adresem: www.sklep.yes2move.com.  

10. Regulamin wykorzystania voucherów stanowi załącznik do niniejszego Cennika. 
 

Karnet YES2MOVE Premium Plus: 

1. Karnet YES2MOVE Premium Plus uprawnia do nielimitowanego dostępu do platformy 
www.yes2move.com w zakresie: treningów on-line, wydarzeń i treningów live, archiwum treningów, 
treningów Les Mills dla dorosłych i dla dzieci, bloga, podcastów, strefy kodów rabatowych.  

2. Karnet YES2MOVE Premium Plus uprawnia do dostępu do strefy Dieta online, w tym do bazy ponad 
2000 przetestowanych posiłków, planów żywieniowych z możliwością personalizacji, opieki 
dietetyka, bazy aktywności oraz analizy wyników i statystyk. 

3. Karnet YES2MOVE Premium Plus jest umową na czas nieokreślony. 
4. Cena za karnet YES2MOVE Premium Plus wynosi 39,90 zł za okres rozliczeniowy. 
5. Karnet YES2MOVE Premium Plus jest poprzedzony 14-dniowym okresem próbnym, umożliwiającym  

Usługobiorcy  wypróbowanie   platformy  www.yes2move.com.    
6. Skorzystanie z okresu próbnego wymaga rejestracji na platformie www.yes2move.com oraz  

podpięcia  karty  kredytowej lub debetowej Usługobiorcy w systemie płatności cyklicznych Espago.  
7. Cena za 14-dniowy okres próbny na wynosi 1 zł.  
8. Opłata za pierwszy okres rozliczeniowy zostanie pobrana po zakończeniu okresu próbnego, jeżeli 

Usługobiorca nie zrezygnuje z umowy przed jego upływem.  
9. Z okresu próbnego każdy Usługobiorca może skorzystać tylko jeden raz, to znaczy że przy zakupie 

kolejnego  dowolnego  karnetu  uprawniającego do dostępu  do  platformy  www.yes2move.com 
Usługobiorca nie będzie mógł skorzystać z okresu próbnego. 

10. Przy zakupie karnetu YES2MOVE Premium Plus Usługobiorca otrzyma voucher o wartości 50 zł do 
wykorzystania przy zakupie dowolnych produktów o wartości co najmniej 180 zł w sklepie 
internetowym Yes2Move pod adresem: www.sklep.yes2move.com.  

11. Regulamin wykorzystania voucherów stanowi załącznik do niniejszego Cennika. 

http://www.yes2move.com/
http://www.sklep.yes2move.com/
http://www.sklep.yes2move.com/
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Regulamin wykorzystania voucherów 

  

1. Usługobiorcy, który zakupi dowolny karnet YES2MOVE uprawniający do dostępu do platformy 

www.yes2move.com, przesłany zostanie w ciągu 7 dni od dnia zakupu karnetu, na adres mailowy 

podany w podczas rejestracji w Panelu Klienta, voucher w postaci ciągu znaków alfanumerycznych, 

umożliwiający dokonanie zakupów w sklepie internetowym Yes2Move pod adresem: 

https://sklep.yes2move.com (dalej „e-Sklep”) z rabatem w wysokości 50 zł, pod warunkiem 

dokonania jednorazowo zakupów w e-Sklepie o wartości minimum 180 zł (dalej „Voucher”).  

2. e-Sklep jest prowadzony przez spółkę Yes To Move Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000508383, NIP 5252590452 (dalej 

„Sprzedawca”). 

3. Warunki zakupów w e-Sklepie określa regulamin e-Sklepu dostępny pod adresem: 

https://sklep.yes2move.com/regulamin.  

4. Vouchery nie sumują się ze sobą. W jednym zamówieniu w e-Sklepie może zostać wykorzystany tylko 

jeden Voucher. 

5. Voucher nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w e-Sklepie. 

6. Voucher jest ważny do dnia 31 stycznia 2021 r. i wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.  

7. Usługobiorca może skorzystać z Vouchera tylko jeden raz. 

8. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może 

zostać zwrócony Usługodawcy ani Sprzedawcy. 

9. Wszelkie reklamacje dotyczące wad produktów lub zwrotów produktów zakupionych w e-Sklepie 

przy wykorzystaniu Vouchera będą rozpatrywane przez Sprzedawcę na warunkach ogólnych 

określonych w regulaminie e-Sklepu. 

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia 

regulaminu sklepu internetowego dostępnego pod adresem: 

https://sklep.yes2move.com/regulamin.  

 

 


