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Nabywcą (Imię i nazwisko): 

Adres korespondencyjny (dane wypełniane w przypadku, gdy nabywca chce otrzymać Fakturę VAT): 

Kod pocztowy: Poczta: 

Województwo: Ulica/Miejscowość: 

Numer domu: Numer mieszkania/lokalu: 

Telefon komórkowy: Adres e-mail: 

Nabywca kupuje od OK SYSTEM MULTIKARNETY BeFree (rodzaj programu, wysokość pakietu punktów BeFree, liczba osób 

uprawnionych do korzystania i okres ważności zgodne z wyborem Nabywcy dokonanym podczas zakupu): 

MULTIKARNETY BeFree Okres aktywacji 

Liczba 
Multikar
netów 

Wartość raty 
mies./kwart./rok*

netto 
jednegoMultikarn

etu BeFree 

Wartość raty 
mies./kwart./r

ok*brutto     
jednegoMulti

karnetu 
BeFree 

Rodzaj programu (np. 
3w1, tj. usługi Aqua, 

Sport i Fitness) 

Wysokość 
pakietu 
punktów 
BeFree 

Opłata za 
obsługę 
konta 

 
Usługi 

dodatkowe 
Od Do 

         

         

         

RAZEM 
 -------------- -------------- 

Razem do zapłaty (za każdy miesiąc/kwartał/rok): 
Słownie brutto 
____________________________________________________________________________________ 

  

Uwagi specjalne: 

Termin płatności: do 25 dnia miesiąca poprzedzającego, drogą elektroniczną poprzez stronę www.oksystem.pl. 

Stawka VAT i wynikająca z niej cena brutto będzie naliczana zgodnie z obowiązującymi stawkami w okresie płatności raty. 

 
Umowa zawarta została, na okres od ___-___-______ r. do ___-___-______ r. 

 
I. Nabywca, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (w rozumieniu ustawy z dnia 

02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez 
produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.), może od niej odstąpić bez podania 
przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od daty zawarcia niniejszej 
umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

II. Prawo Nabywcy, który zawarł umowę na odległość (w rozumieniu ustawy określonej w pkt. I powyżej), do 
odstąpienia od niniejszej umowy wygasa, jeśli Nabywca lub wskazane przez niego osoby rozpoczną 
korzystać z usług oferowanych przez OK SYSTEM. 

Nabywca oświadcza, że powierza OK SYSTEM dane osobowe i  wyraża zgodę na ich przetwarzanie na 
potrzeby związane z realizacją usług OK. 
Nabywca oświadcza, że zapoznał się z pełną treścią umowy (OWU i Regulaminem OK BeFree) i je 
akceptuje bez zastrzeżeń. 
 
Umowa zawarta elektronicznie dnia ___-___-______ r.   Nabywca 
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I. Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy są warunki zakupu i korzystania z wybranych przez Nabywcę MULTIKARNETÓW BeFree. 
Osoby uprawnione do korzystania z zakupionych MULTIKARNETÓW OK zwani są Użytkownikami 
MULTIKARNETÓW, a w dalszej części umowy Użytkownikami. 

2. MULTIKARNETY BeFree upoważniają uprawnionych Użytkowników do osobistego korzystania z usług świadczonych 
przez Partnerów w zakresie i czasie właściwym dla konkretnych programów, dostępnych w zakupionych przez 
Nabywcę MULTIKARNETACH BeFree oraz do wyczerpania zakupionych pakietów punktów BeFree, po spełnieniu 
warunków opisanych w Regulaminie. 

3. Liczba obiektów, dni i godzin otwarcia oraz zakres usług, objętych MULTIKARNETEM BeFree mogą ulegać zmianom, 
związanym z: 

 a.    Poszerzeniem oferty świadczonych usług przez dotychczasowych Partnerów. 
 b.    Pozyskaniem przez OK SYSTEM nowych Partnerów – rozbudowanie oferty o świadczone przez nich usługi. 
 c.    Rezygnacją przez Partnera ze świadczenia konkretnej usługi (wielu usług), w tym na rzecz Użytkowników. 
 d.    Rezygnacją OK SYSTEM ze współpracy z konkretnym Partnerem lub z określonych, świadczonych przez niego  
        usług. 

e.    Zmiany cen usług w tym wynegocjowania przez OK SYSTEM niższych cen z Partnerem lub podwyższenia cen  
      usług przez Partnera. 

4. Strony niniejszej Umowy zgodnie postanawiają, że: 
a. Aktualna lista obiektów i świadczonych usług w ramach MULTIKARNETU BeFree, jak również liczba punktów 

BeFree właściwa dla każdej z usług będzie dostępna dla Nabywcy oraz każdego Użytkownika OK na stronie 
internetowej OK System pod adresem internetowym www.oksystem.pl 

 
II. Sposób przekazania Nabywcy/Użytkownikom MULTIKARNETÓW BeFree, okres ważności MULTIKARNETÓW BeFree 

1. Za moment przekazania Nabywcy/Użytkownikom MULTIKARNETU BeFree Strony uznają umożliwienie korzystania z 
niego Użytkownikom (grupa osób uprawnionych wskazana uprzednio przez Nabywcę) poprzez przekazanie im OK 
PIN-ów, pozwalających na rejestrację ich danych biometrycznych na Terminalu (po dokonaniu rejestracji każdy 
Użytkownik może korzystać z usług objętych MULTIKARNETEM, do którego został przypisany); przekazanie kodu 
autoryzacji telefonów komórkowych Użytkownikom, umożliwiającego skorzystanie z usług w obiektach Partnerów nie 
posiadających działającego Terminala. 
OK SYSTEM nie ponosi odpowiedzialności wobec Nabywcy i Użytkowników za: 
a. Brak możliwości korzystania z MULTIKARNETU w pełnym okresie czasu na jaki MULTIKARNET został 

zamówiony, spowodowanym niedopełnieniem poszczególnych warunków opisanych w Regulaminie OK (w tym 
również podania błędnych danych numerów telefonów oraz adresów e-mail, jak również braku koniecznych do 
skorzystania z danej usługi punktów BeFree na koncie Użytkownika). 

b. Brak możliwości skorzystania z konkretnej usługi, konkretnego Partnera spowodowany zdarzeniami 
niezależnymi od OK System (np. remont, awaria, urlop lub spowodowane innymi przyczynami zamknięcie 
obiektu). 

c. Brak możliwości korzystania z MULTIKARNETU przez konkretnego Użytkownika spowodowany 
wyrejestrowaniem Użytkownika przez Nabywcę. 

d. Brak korzystania z MULTIKARNETU przez jednego lub wielu Użytkowników OK wskazanych przez Nabywcę 
spowodowany przyczynami leżącymi po stronie konkretnych Użytkowników OK (np. choroba, urlop, brak chęci 
lub czasu, zachowanie niezgodne z regulaminem, w wyniku którego Partner odmawia świadczenia usługi). 

2. W wyżej wymienionych przypadkach opłata za obsługę konta MULTIKARNETÓW BeFree nie ulega zmianie. 
 

III. Opłaty dotyczące korzystania z MULTIKARNETU BeFree, wartość Zamówienia i warunki płatności 
1. Korzystanie z MULTIKARNETU BeFree jest możliwe po dokonaniu następujących opłat: 

a. opłata za obsługę konta za okres, w którym MULTIKARNET BeFree ma być aktywny – zależna jest od okresu 
czasu i zgodna z otrzymaną od OK System ofertą dedykowaną Nabywcy 

b. opłata za zakup punktów BeFree w wybranym przez Nabywcę programie BeFree – wysokość opłaty zależna od 
wyboru Nabywcy; przy czym każdy Użytkownik ma prawo osobiście i bezpośrednio dokonać zakupu 
dodatkowego pakietu punktów BeFree w każdym czasie, punkty zostaną udostępnione do wykorzystania na 
koncie danego Użytkownika niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na koncie OK SYSTEM. Użytkownik 
może korzystać z każdej usługi dostępnej w zakupionym programie BeFree, której wartość wyrażona w 
punktach jest równa lub mniejsza liczbie punktów posiadanych na aktywnym koncie Użytkownika  przez okres 
12 miesięcy kalendarzowych od dnia zakupu punktów BeFree. 
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IV. Nieuwzględnione obowiązki i odpowiedzialność Stron 

1. Nabywca zobowiązuje się w ramach niniejszej Umowy do: 
a. Przestrzegania Regulaminu OK  BeFree stanowiącego integralną część niniejszej umowy. 
b. Zapoznania i zobowiązania do przestrzegania Regulaminu OK BeFree Użytkowników, dla których zakupił 

Multikarnety. 
c. Wyegzekwowania odszkodowań od Użytkowników w przypadku szkód poniesionych przez Partnerów lub OK 

SYSTEM, wyrządzonych przez konkretnych Użytkowników (np. uszkodzenie sprzętu, terminali, udostępnianie 
osobom trzecim OK PIN-u, itp.). 

d. Niezwłocznego informowania OK SYSTEM o wszystkich nieprawidłowościach w zakresie świadczonych przez 
Partnerów usług oraz innych dotyczących zakresu niniejszej Umowy. 

e. Dostarczania danych do OK SYSTEM, które nie mają charakteru bezprawnego oraz do weryfikacji danych 
dostarczanych mu przez Użytkowników, w szczególności danych identyfikujących Użytkowników oraz danych 
objętych postępowaniem reklamacyjnym. 

 
 
V. Rozwiązanie umowy 

1. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania niniejszej umowy za porozumieniem Stron, w terminie wspólnie 
uzgodnionym.  

2. Nabywca ma prawo wypowiedzenia niniejszej umowy bez podania przyczyn  za 30-dniowym okresem wypowiedzenia 
zawsze ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, za który została  opłacona rata za  MULTIKARNETY, 
przesyłając na adres OK SYSTEM wypowiedzenie umowy. 

3. OK SYSTEM ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy za 30 dniowym okresem wypowiedzenia 
 

VI. Postanowienia dodatkowe 
 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy w okresie jej trwania wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej. 
2. W przypadku przedłużania umowy przy pomocy Systemu Informatycznego OK SYSTEM, Strony postanawiają, że 

aktualna wersja Umowy BeFree i Regulaminu OK BeFree będzie dostępna na stronie www.oksystem.pl. W takich 
przypadkach warunkiem zawarcia umowy jest zaakceptowanie jej treści i Regulaminu OK na stronie 
www.oksystem.pl. Za akceptację uważa się zaznaczenie (na stronie www.oksystem.pl) przez Nabywcę opcji: 
akceptuję umowę; akceptuję Regulamin OK. 

3. Do niniejszej Umowy stosuje się prawo polskie. 
4. Oferta złożona przez OK System przestaje wiązać Strony w ostatnim dniu obowiązywania aktualnego cennika lub 

promocji, na podstawie której została złożona. 
 

VII. Postępowanie reklamacyjne 
Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie na adres OK SYSTEM lub za pomocą środków komunikacji na odległość 
(telefon, faks, e-mail) a w szczególności przy pomocy Systemu Informatycznego OK na stronie www.oksystem.pl, na 
zasadach określonych szczegółowo w Regulaminie OK. 
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