Pielikums pie Klienta līguma
Papildpakalpojums Grupu nodarbības
Grupu nodarbības (izņemot CROSS BOX TRAINING un 666KCAL) jau ir iekļautas
kluba klientiem, kuri ir iegādājušies līgumus TRIAL, 3 DIENAS, 30 DIENAS, PLUS*
vai arī citiem klientiem, kas ir iegādājušies to kā papildpakalpojumu Grupu
nodarbības.
Kā pieslēgt šo papildu pakalpojumu:
Pievienojiet Abonementam savā profilā.
Cena: 9,95 eiro (deviņi eiro deviņdesmit pieci centi) par vienu mēnesi pie sava
Abonementa Abonēšanas maksas.
•
•

Mājaslapā ielogojieties savā profilā sadaļā “Abonements”
Nospiediet “Mainīt pakalpojumus”, izvēlieties papildu pakalpojumu Grupu
nodarbības, nospiežot “Pievienot”.

Kā atteikties no šī papildpakalpojuma:
Atteikties no šī papildu pakalpojuma iespējams, ielogojoties savā profilā sadaļā
“Abonements”, nospiežot “Mainīt pakalpojumus”, nospiežot “Atcelt”. Maksa par
ikmēneša Abonementa Papildpakalpojumu no profilā norādītās maksājuma kartes
vairs netiks ieturēta sākot ar nākamo maksāšanas mēnesi.
Kā veikt rezervāciju grupu nodarbībām:
•
•
•
•
•

*

Rezervēt vietu grupu nodarbībā var klients ar derīgu abonementu bez
parādiem un iekļautu pakalpojumu vai iegādātu papildpakalpojumu Grupu
nodarbības;
Rezervēt vietu grupu nodarbībai var caur savu profilu Mājaslapā vai People
Fitness mobilā aplikācijā, spiežot “Grafiks”. Atlasot pēc parametriem: klubs,
laiks, nodarbība, instruktors; un nospiežot “ + Rezervēt”;
Vietu grupu nodarbībā var rezervēt 7 dienas iepriekš. Vienlaicīgi var būt
aktīvas 5 rezervācijas;
Pilna pieraksta gadījumā klients var veikt rezervāciju gaidīšanas sarakstā. Par
izmaiņām gaidīšanas sarakstā klients tiek informēts uz viņa profilā norādīto epastu;
Ja nevar apmeklēt rezervēto nodarbību, rezervācija ir jāatceļ vismaz 1 stundu
pirms tās sākuma.

PLUS tikai People Fitness klubā Imantā

Papildpakalpojums Grupu nodarbības:
CROSS BOX TRAINING/666KCAL (PAR PAPILDU SAMAKSU)
CROSS BOX TRAINING un 666KCAL grupu nodarbības nav iekļautas kluba
Abonementos un/vai papildpakalpojumā Grupu nodarbības.
Samaksa par šiem treniņiem tiek noņemta par katru nodarbību pēc treniņa caur
iekšējo maksājuma sistēmu.
Kādā apmērā ir papildmaksa:
Cena: 5,00 eiro (pieci eiro 00 centi) par vienu grupu nodarbību.
Kā notiek papildpakalpojuma samaksa:
•
•
•

Jārezervē vieta CROSS BOX TRAINING vai 666KCAL grupu nodarbību
grafikā People Fitness mobilā aplikācijā vai Mājaslapā;
Jāapmeklē rezervētais treniņš;
Samaksa par apmeklēto treniņu notiek pēc treniņa caur maksājuma
sistēmu, kurā ir reģistrējies Klients, iegādājoties Abonementu, ieturot
maksu par maksas nodarbību no Klienta norādītās maksājuma kartes.

Kā atteikties no šī papildpakalpojuma:
Atteikties no šī papildu pakalpojuma iespējams, ielogojoties savā profilā Mājaslapā
sadaļā “Manas rezervācijas”, nospiežot pogu “Atcelt” pie grupu nodarbības, kuru
gribat atcelt vai galvenajā lapā People Fitness mobilā aplikācijā, kur ir redzamas
grupu nodarbību rezervācijas. Maksa par Papildpakalpojumu, no profilā norādītās
maksājuma kartes netiks ieturēta.
Kā veikt rezervāciju grupu nodarbībām:
•
•
•
•
•

Rezervēt vietu norādītajā grupu nodarbībā var klients ar derīgu abonementu
bez parādiem;
Rezervēt vietu grupu nodarbībā var caur savu profilu Mājaslapā vai People
Fitness mobilā aplikācijā, spiežot “Grafiks”. Atlasot pēc parametriem: klubs,
laiks, nodarbība, instruktors; un nospiežot “ + Rezervēt”;
Vietu grupu nodarbībā var rezervēt 7 dienas iepriekš. Vienlaicīgi var būt
aktīvas 5 rezervācijas;
Pilna pieraksta gadījumā klients var veikt rezervāciju gaidīšanas sarakstā. Par
izmaiņām gaidīšanas sarakstā klients tiek informēts viņa profilā norādītajā epastā;
Ja nevar apmeklēt rezervēto nodarbību, rezervācija ir jāatceļ vismaz 1 stundu
pirms tās sākuma.

