
Pogoji poslovanja – krajs a verzija :) 

Ko kupim mesečno skupinsko karto: 
 1x na teden: imam 4 obiske, od dneva nakupa do istega dneva naslednjega meseca: 50 EUR 

na mesec 

 2x na teden: imam 8 obiskov, od dneva nakupa do istega dneva naslednjega meseca: 80 EUR 

na mesec 

  

 3x na teden: imam 12 obiskov, od dneva nakupa do istega dneva naslednjega meseca: 100 

EUR na mesec 

 Neomejena: imam minimalno 16 obiskov od dneva nakupa do istega dneva naslednjega 

meseca: 110 EUR na mesec 

Pri nakupu katere koli od kart ima vsak rezervirano svoje mesto v skupini, v kolikor gre za 

neomejeno karto in si posameznik želi dodaten termin, se mora pozanimati kje je prosto mesto. 

V primeru odsotnosti, ko posameznik ne sporoči svoje odsotnosti vsaj 3 dni vnaprej, ura propade. 

Torej nadomeščanje takih ur ni mogoče. 

Nadomeščanje ur v istem mesecu je mogoče, če sporočite odsotnost vsaj 3 dni prej. 

Prenos ur je mogoč tudi v naslednji mesec, če posameznik prinese zdravniško opravičilo za obdobje 

odsotnosti. 

V kolikor ura odpade po moji krivdi, se dogovorimo za nadomeščanje ali pa nadomešča uro drugi 

trener. 

Nakup skupinske vadbe z  3 mesečno veljavnostjo: 
 Enkratni obisk ali paket do 5 obiskov: 15 EUR/h 

 Paket 6 do 10 obiskov : 14 EUR/h 

 Paket 10 do 15 obiskov: 13 EUR/h 

Pri nakupu katere koli od kart je potrebno vnaprej povedati termine željenega obiska, pri čemer je 

obisk mogoč v že oblikovane skupine.  

V kolikor terminov ni mogoče determinirati vnaprej je mogoče rezervirati svoje mesto v skupini, 

minimalno 3 dni vnaprej, pri čemer je rezervacija odvisna od zapolnjenosti skupine. 

Veljavnost kupljenih terminov je od dneva nakupa do istega dneva v mesecu 3 mesece kasneje. 

Nadomeščanje ur v tem primeru ni mogoče, saj si posameznik sam kreira svoj urnik. 

V kolikor se ure v 3 mesečne obdobju ne porabijo, te ure propadejo in se denar ne vrača. 

Prenos ur je mogoč tudi v naslednji mesec, če posameznik prinese zdravniško opravičilo za obdobje 

odsotnosti. 



Nakup privatnih ur: 
DNEVNA: 

 1 x 60 min – 50 eur 

 1 x 120 min – 90 eur 

 1 x 180 min – 120 eur 

1 X TEDENSKO 

 4 x 60 min – 190 eur 

 4 x 90 min – 255 eur 

 4 x 120 min – 300 eur 

2 X TEDENSKO 

 8 x 60 min – 360 eur 

 8 x 90 min – 480 eur 

 8 x 120 min – 560 eur 

Pri nakupu katere koli od kart je potrebno vnaprej napovedati termine željenega obiska. Velja, da 

private ure veljajo za vnaprej dogovorjene termine, ki jih je potrebno porabiti ne kasneje kot v 3 

mesecih od datuma nakupa paketa/ur. 

Tedenske karte veljajo za obdobje 1 meseca, od datuma nakupa privatnih ur. V primeru bolezni in 

predhodnega dogovora je mogoč prenos ur v naslednji mesec, ki jih je potrebno porabiti ne kasneje 

kot v 3 mesecih od datuma nakupa paketa. 

V kolikor od nakupa paketa poteče več kot 3 mesece in ure niso izkoriščene, ure propadejo in se 

denar ne vrača, nadomeščanje ali prenos ur pa ni mogoče.  

Podaljšanje roka prenosa privatnih ur je mogoče le v primeru zdravniškega opravičila v obdobju 

rednega koriščenja privanih ur. Podaljšanje roka prenosa ur se podaljša za obdoje določenega v 

bolniškem listu, vendar ne za dalj kot dodatne tri mesece od poteka roka koriščenja ur. 

 

Vračilo denarja je mogoče le v primeru, ko obstaja zravniško potrdilo o propovedi ukvarjanja z 

šporno dejavnostjo. 

 

 

 

 


