TRXFIT.HU - házirend
Kedves Vendégeink!
A kiállított bérleteink alkalmanként csak egy csoportos foglalkozásra érvényesek! Amennyiben több órán
szeretnétek részt venni, azt az online bejelentkezési felületen, vagy a recepción szíveskedjetek jelezni az ott
tartózkodó személyzetnek!

- A trxfit.hu vendégei a napijegy, vagy bérlet vásárlásával elfogadják, és magukra nézve kötelezően betartják a
termet a trxfit.hu rendelkezésére bocsátó West Fit Gym edzőterem Házirendjét, a foglalkozásokon saját
felelősségükre vesznek részt, az esetleges balesetekért az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.
- A West Fit Gym és TRXFIT.hu területén a szolgáltatásokat csak érvényes napijeggyel, vagy érvényes bérlettel
lehet igénybe venni, akár Trx, köredzés, vagy más edzéstípusokra jöttetek.
- A napijegy vagy bármely bérlet megvásárlásával a trxfit.hu összes sportszolgáltatása (TRX, köredzés és
bármely a honlap órarendjében megtalálható óratípus) igénybe vehető. Az egyéb szolgáltatások (konditerem,
cardio gépek használata) a West Fit Gym feltételeinek megfelelően vehetők igénybe.
- A trxfit.hu összes bérlettípusa a megvásárlástól számított 30 napig érvényes. A 4-8-12 alkalmas bérletek
esetében, ugyanazon napon, több órán való részvétel esetén annyi alkalom vonódik le ahány órán megjelentél. A
havi bérletek esetén naponta egyszeri belépésre vagy jogosult.
- Az online felületen történő bejelentkezés esetén, van lehetőséged lemondani a lefoglalt alkalmad, az óra
megkezdése előtt 4 órával. A reggeli órákon (7:00, 7:50) való részvételt előző este 22:00 óráig lehet
visszamondani. Amennyiben valamilyen okból nem jelensz meg az órákon, az alkalmas bérletek esetén az
alkalom levonódik, ha nem alkalmi bérlettel rendelkezel, 800 Ft a díja, melyről tájékoztatást kapsz emailben.
- Bármely óránkon való részvétel után email értesítést kapsz, melyből láthatod, mennyi alkalmad van még
alkalmas bérletedből.
- Elfogadunk All You Can Move kártyát, mely esetén alkalmanként 500 Ft plusz díj megfizetését kérjük.
A Trx terem és West Fit Gym teljes területén tilos a dohányzás.
Termünk sportszolgáltatásait csak megfelelő öltözékben (tiszta, teljes értékű sportruházat: minimum rövidnadrág,
atléta, vagy póló, és sportcipő) lehet igénybe venni. Ettől eltérő öltözékben edzeni nem lehet. Nem megfelelő
öltözék, vagy higiéniai szempontból kifogásolható megjelenés esetén az edzéslehetőség, illetve a terembe való
belépés megtagadható.
A TRX terem területén lévő eszközök (súlyzók, trx, kettlebell, kalapács, súlytárcsák, kötél és egyéb eszközök) és
technikai berendezéseket csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. A fent említett berendezéseket
és felszereléseket minden kedves Vendégünk csak a saját felelősségére használhatja. Amennyiben az adott
eszközökkel vagy berendezéssel kapcsolatban (működésével, működtetésével, stb.) kérdés merül fel, a
teremedző, vagy a recepciós segítségét kell kérni.
A terem egész területén elvárt, hogy az edzést, illetve minden azzal kapcsolatos sporttevékenységet Vendégeink
maximális körültekintéssel folytassanak. Kérjük, figyeljetek saját, és az edzőtársak testi épségére.
A fent említett szabályok nem betartása esetén az edzőterem aznapi használatától azonnali hatállyal eltiltható, a
napijegy, vagy a bérlet időarányos részének visszafizetése nélkül. Két eltiltás után fenntartjuk a jogot, hogy a
bérlet érvényességét - meghatározott időszakra, vagy végérvényesen - visszavonjuk, és/vagy a további belépést
megtagadjuk.
A terem területén hagyott értéktárgyakért (az öltöző szekrényeket is beleértve) a trxfit.hu nem vállal felelősséget.
Vendégeink saját felelősségre hozhatnak be az edzésre értékeket.

