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REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARNETÓW DOSTĘPNYCH W XTRA BODY
DOSTĘNE PAKIETY:
• XTRA 4 – 560 zł (140 zł za 1 trening), czas na wykorzystanie karnetu: 30 dni
• XTRA 8 – 960 zł (120 zł za 1 trening), czas na wykorzystanie karnetu: 30 dni
• XTRA 12 – 1380 zł (115 zł za 1 trening), czas na wykorzystanie karnetu: 40 dni
1. Karty wielokrotnego wejścia, zwane dalej KARNETAMI, obsługują pobyt na terenie XTRA BODY Studio
EMS, pojedynczych osób według wybranego przez Klienta pakietu. Umożliwiają one korzystanie z
urządzenia XBody pod opieką trenera w zarezerwowanych wcześniej dniach i godzinach w zależności
od dostępności.
2. Opłata za KARNET pobierana jest z góry podczas pierwszego wydania KARNETU Klientowi. Płatność
może nastąpić gotówką lub poprzez kartę typu VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MASTERCARD
ELECTRONIC, MAESTRO.
Opłatę można również uregulować przelewem bankowym na numer konta:
42 1950 0001 2006 4289 3074 0001
w tytule przelewu podając nazwę karnetu oraz imię i nazwisko.
W powyższym przypadku przed pierwszym treningiem należy przedłożyć dowód opłaty.
3. KARNET przed wydaniem uzupełniany jest o następujące informacje: imię i nazwisko posiadacza
KARNETU, nazwa wybranego pakietu, numer oraz ważność KARNETU.
4. Każda sesja KLIENTA na urządzeniu XBody odnotowywana jest przez pracownika XTRA BODY Studio
EMS w dniu treningu, na początku wizyty.
5. Na jeden KARNET może wejść jedynie posiadacz KARNETU, którego imię i nazwisko widnieje na
KARNECIE w odpowiedniej rubryce.
6. Pracownik XTRA BODY Studio EMS może poprosić Klienta o dokument potwierdzający tożsamość.
7. KARNET należy wykorzystać w okresie jego ważności, ponieważ z końcem dnia, do którego określono
ważność KARNETU, urządzenie blokuje pozostałe niewykorzystane treningi. Nie ma możliwości
wykorzystania KARNETU po upływie terminu jego ważności. Za niewykorzystane treningi po
przekroczeniu terminu ważności nie przysługuje zwrot pozostałej kwoty.
8. W przypadku zwrotu KARNETU przed końcem jego ważności, z kwoty która została za niego uiszczona,
zostaną potrącone kwoty za poszczególne treningi i dodatkowe usługi, które się odbyły. Potrącenia
nastąpią zgodnie ze stawkami za pojedyncze treningi oraz stawkami za poszczególne usługi
obowiązujące w cenniku. Zwrot następuje jedynie na pisemny wniosek właściciela KARNETU, po
wykazaniu ważnego powodu odstąpienia od umowy kupna oraz po wskazaniu numeru konta
bankowego, na który ma zostać zrealizowany przelew.
9. Nie ma możliwości uzyskania równowartości pieniężnej za dodatkowe profity występujące w
poszczególnych pakietach.
10. W przypadku nieodwołania umówionego wcześniej treningu z wyprzedzeniem 24 godzinnym, TRENING
zostaje uznany za wykorzystany.

