בס"ד

תקנון סטודיו FITNESS FACTORY
•

שעות פעילות הסטודיו:
ימים א-ה בין 7:30-22:00
ימי שישי -בין 8:00-15:00

•

יש למלא הצהרת בריאות בטרם כניסה לאימון ניסיון בסטודיו ולעדכן בכל שינוי במצב
הרפואי שלך ,על מנת שנוכל להתאים לך את האימון בצורה הטובה ביותר.

•

הכניסה לסטודיו באמצעות כרטיסיה בתוקף בלבד .במידה והגעת לאימון כאשר אין לך
כרטיסיה בתוקף -האימון יחוייב בעלות של  70שקלים (עלות אמון חד פעמי)

•

הסטודיו רשאי לבטל אימון בהתראה של  6שעות במידה ויש פחות מ 3-מתאמנות באימון
זה

•

יש ליידע את הסטודיו על כל ביטול /בקשה לשינוי של אימון -לפחות  10שעות מראש.
במידה והשינוי /ביטול יתבצע בטווח שעות הנמוך מ  10שעות :האימון יחוייב בכרטיסיה
של המתאמנת.

•

הגעה לסטודיו בתיאום מראש בלבד!
במידה ומתאמנת תגיע לסטודיו ללא רישום מוקדם היא אינה תורשה להכנס לאימון!
הרישום לאימונים מתבצע באמצעות האפליקציה של הסטודיו (בהקלדת שם משתמש
וססמא שקיבלת בעת ההרשמה)

•

שעות המענה הטלפוני בטלפון של הסטודיו הינן בין השעות  10:00עד  16:00בימי חול,
ובימי שישי בין השעות .9:00-12:00
בימי שישי יטופלו הודעות וואטס אפ (בלבד) הקשורות לאימון של יום שישי או יום
ראשון .כל יתר השיחות /הודעות -לא יטופלו עד ליום ראשון בשבוע שלאחר מכן.

•

מחירון כרטיסיות:
 10אימונים 580 -שקלים
 20אימונים 1040 -שקלים
חופשי חודשי 700 -שקלים

•

תוקף הכרטיסיות (אימוני קבוצות)
 10אימונים 60 -ימים מיום הרכישה (חודשיים)
 20אימונים 90 -ימים מיום הרכישה ( 3חודשים)
חופשי חודשי 30 -יום מרגע הרכישה

•

אי ניצול כרטיסיה לא יזכה בהחזר כספי .החזר כספי יינתן עד  10ימים מיום הרכישה
בקיזוז השיעורים שנוצלו (על פי מחיר של אימון חד פעמי 70 -שקלים לאימון * מספר
האימונים שנוצלו).

יחזקאל שטרייכמן  6שכונת נופי ים ,תל אביב

052-8479402

•

הסטודיו אינו אחראי על כל נזק ו/או גניבה ו/או אובדן של חפצים יקרי ערך -אנא שמרי
על חפצייך והשתדלי שלא להניח פלאפונים /תכשיטים וכדומה במקום ללא השגחה

בעת קבלת תקנון זה בהודעה מידי הסטודיו לחשבון הוואטס אפ של הלקוחה -נכון הדבר כאילו
הלקוחה חתמה על תקנון זה ומצהירה כי קראתי את כל האמור בתקנון מעלה ,הבנתי את כל
הסעיפים המצויים בו ולא אוכל לבוא בתלונה כל שהיא בעתיד לגבי התנהלות הסטודיו
שמפורטת בתקנון זה.

יחזקאל שטרייכמן  6שכונת נופי ים ,תל אביב

052-8479402

