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SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ
SLUŽEB FITNESS CENTRA

Prosíme Vás, abyste se seznámil/a s následujícími závaznými podmínkami, pokyny 
a ustanoveními pro užívání služeb fitness centra a svým podpisem je vzal/a na vědomí.

     

Provozní podmínky
Majitel fitness centra nemůže znát ani posoudit aktuální zdravotní stav klientů. Toto je na klientovi, který si je těchto 
skutečností vědom, cvičí na vlastní nebezpečí a ze svobodné vůle. Nedoporučujeme cvičení bez certifikovaného trenéra. 
Zákazník se zavazuje, že nahlásí věškeré případné úrazy obsluze recepce.

Do fitness centra je zakázáno nosit a konzumovat vlastní donesené nápoje a pochutiny, klient svým podpisem 
bezvýhradně tento zákaz respektuje. 

Pro cvičení ve fitness centru je nezbytně nutné nosit ručník a vhodnou obuv do interiéru. Ručník je možné za poplatek 
zapůjčit na recepci. 

Klient fitness centra potvrzuje, že byl upozorněn, aby nenechával cenné věci ve skříňkách a v prostorách fitness centra  
z důvodů možné ztráty.

Vstup do fitness
Vstup do fitness je umožněn třemi způsoby. Standartní vstup bez slev, formou depozitu a formou členství. Depozit  
a členství fungují na základě čipové karty, kterou si klient založí na recepci po potvrzení Smluvních podmínek pro 
užívání služeb fitness centra. Čipová karta je nepřenosná a proto její výhody smí čerpat pouze její majitel.

Depozit
Depozit je forma vkladu na naší čipové kartě, která umožňuje čerpání výhod dle ceníku. Ceny se slevou se uplatňují dle 
výše zakoupeného depozitu. Zakoupený depozit má vždy omezenou platnost. Přehled čerpání a zůstatku u depozitu vám 
přichází automaticky každý měsíc na vaší e-mailovou adresu. Zvažte prosím důkladně výši vloženého kreditu  
v návaznosti na časové čerpání. Depozit je nutné vyčerpat nebo navýšit během jeho platnosti. Klient bere na vědomí,  
že v opačném případě nevyčerpaná částka propadá a je nevratná.

Členství
Členství umožňuje neomezené vstupy v rámci pravidel fitness bez dalších cenových zvýhodnění. Je to služba, která  
je poskytována ode dne, kdy byla zakoupena po stanovenou dobu. Členství má vždy omezenou platnost dvou, šesti  
nebo dvanácti měsíců, a to dle výběru. 

Solárium
Majitel garantuje nezávadnost solária Ergoline Excelence turbo power 800 instalací originál opalovacích trubic 
nakoupených od firmy Ergoline, které splňují normu Č.S.N.E.N. 60335-2-27. Zákazník má možnost seznámit  
se s pravidly používání solária a kontraindikacemi (přehledně zpracováno a vyvěšeno v oddělení solária). Zakazuje  
se překračovat maximální povolený limit opalování patnácti minut během jedné návštěvy.

Rezervace skupinových lekcí
Rezervace se provádí na recepci osobně, telefonicky nebo přes internet. Karta je nepřenosná,  
jedna osoba = jeden vstup, jedna rezervace. Pokud se včas neodhlásíte mohou vám být účtovány sankce za pozdní 
stornování rezervace.

Pokud během návštěvy ve fitness centru dojde k poškození zařízení nebo cvičebních pomůcek, je nutné tuto škodu 
nahlásit na recepci. Ukládání kol uvnitř fitness centra není povoleno.

V průběhu čerpání depozita si vyhrazujeme právo na aktualizaci cen.
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.......................................................
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