pravidla rezervačního systému

platná od 1. 4. 2020

• Rezervace na lekce lze provádět s předstihem 14 dní.
• Zrušit internetovou rezervaci lze nejpozději 12 hodin před začátkem lekce, pro pozdější
zrušení bude účtován storno poplatek 50 Kč.
To platí i pro rezervace provedené telefonicky nebo osobně.
• V případě, že rezervaci nezrušíte a nedostavíte se bude lekce považována za
absolvovanou, zaúčtována a odečtena z permanentky nebo depozitu, v případě lekce
    zarezervované telefonicky bez možnosti klientovi odečíst vstup z jeho permanentky
nebo depositu si provozovatel vyhrazuje právo již dále dotyčného nerezervovat.
• Rezervaci nelze provést ani zrušit přes e-mail, pouze ve výjimečných případech, kdy je
nemožné si lekci objednat nebo zrušit jiným způsobem.  
• Permanentky nelze prodlužovat
• Vstupové permanentky jsou přenosné.
• Nelze kombinovat studentské a seniorské permanentky se standardní cenou permanentky

On-line rezervace: Na našich stránkách www.afit.cz kliknete nahoře na tlačítko
„REZERVACE“, přihlásíte se (uživatelské jméno je Váš email, který zadáváte při registraci
do online rezervačního systému na recepci a heslo vytvoříte přes zaslaný odkaz).
Následně vyberete požadovanou lekci a provedete rezervaci.
Bez permanentky si lze lekce rezervovat v případě, že máte vytvořený účet pro online
rezervace a na svém účtu složen deposit v minimální výši 200 Kč nebo telefonicky
a osobně, také maximáně na 14 dní dopředu.
Stejně jako u držitelů permanentky - pokud se nemůžete na lekci dostavit, je nutné
objednávku zrušit. Pokud dojde k opakované nevyužité a nestornované rezervaci,
provozovatel si vyhrazuje právo již dále klienta neobjednávat.
Platnost rezervace končí 5 minut před začátkem lekce
*Pokud víte, že se zpozdíte, zavolejte prosím na recepci a my Vám místo podržíme.
Upozornění: Lekce se uskuteční při minimálním počtu 3 přihlášených účastníků.
Pokud je přihlášených méně, provozovatel si vyhrazuje právo lekci zrušit - v takovém případě
budou již přihlášení klienti upozorněni telefonicky nebo sms.

www.afit.cz

Rezervace na skupinová cvičení lze provést:
• Osobně na recepci AFIT centra
• Telefonicky na tel. recepce AFIT centra 608 70 80 99
• Pomocí on-line rezervace (pro držitele permanentky nebo složeného depositu)

úvodní strana rezervačního systému
Držitelé permanentky mohou provést rezervaci maximálně 14 dní dopředu před
plánovanou lekcí. Lekcí lze rezervovat vždy tolik, kolik máte platných vstupů na své
permanentce.

vaše e-mailová adresa
vámi vytvořené
heslo přes zaslaný
odkaz

Pro ty, co permanentku nemají a chtějí využívat online rezervací na lekce, je zapotřebí mít
na svém účtu složený deposit v min. výši 200 Kč.
V případě, že se nemůžete na rezervovanou lekci dostavit, je zapotřebí nejpozději 12 hodin
před jejím začátkem rezervaci zrušit.  Pokud tak neučiníte nebo budete rezervaci na lekci
rušit méně jak 12 hodin před jejím začátkem, bude Vám naúčtován storno poplatek
50 Kč. V případě, že rezervaci nezrušíte a na lekci se nedostavíte, blokujete tím místo
ostatním zájemcům a v takovém případě si provozovatel vyhrazuje právo odečíst vstup
z Vaší permanentky nebo zaúčtovat lekci z depozitu jako absolvovanou.
Stejné podmínky se vztahují na rezervace provedené telefonicky nebo osobně.
Pokud se odhlašujete telefonicky, je to možné pouze v provozních hodinách
(tj. na nedělní lekci je potřeba se odhlásit nejpozději v sobotu večer.)

Pro vstup do rezervačního
systému použijte tlačítko
REZERVACE v horním rohu
webu www.afit.cz

rezervační systém po přihlášení

Kliknutím na tuto ikonu se
dostanete do nastavení.  
Zde si můžete překontrolovat
vaše osobní údaje.

