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Bevezető
E szabályzat célja, hogy meghatározza a Life1 Klubtagságra (továbbiakban: Klubtagság)
vonatkozó előírásokat, mint például a csatlakozási-, kilépési-, és általános feltételeket,
valamint a nyújtott előnyöket.
Csatlakozási feltételek
A Klubtagság birtokosa kizárólag az alább leírtaknak megfelelő természetes személy
lehet:




16 évnél idősebb,
aki egyértelműen és a valóságnak megfelelően töltötte ki a regisztrációkor a
kötelező adatokat,
az éves tagdíjat megfizeti.

A Klubtagságot megvásárló Vendégnek kötelezően rendelkezni kell pontos és valós, saját
személyes adatait tartalmazó MYLIFE1 fiókkal és köteles az itt megadott adatokat
naprakészen tartani, csak így veheti igénybe a Klubtagoknak járó előnyök bármelyikét.
Az Üzemeltető jogosult a Klubtagság érvényességi idején belül bármelyik általa
üzemeltetett Klubba történő belépés vagy vásárlás alkalmával a személyi adatok
helyességének ellenőrzése céljából a vendég személyazonító igazolványát, vagy azzal
egyenértékű fényképes igazolványt adategyeztetés céljából elkérni.
Amennyiben a Vendég a fenti kötelezettségnek nem tesz eleget, vagy nem tudja a személyi
azonosságát igazolni, úgy az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Klubtagság
értékesítését megtagadja, továbbá a Vendég Klubtagsági viszonyát belátása szerint
szüneteltesse vagy megszüntesse. Ezen utóbbi esetekben az éves Klubtagsági díj nem
térítendő vissza sem részben, sem egészében, valamint szüneteltetés esetén annak
érvényességi ideje nem kerül meghosszabbításra.
A Klubtagság érvényességi ideje 12 hónap, aminek kezdete, amikor az megvásárlásra kerül
vagy hosszabbítás esetén a meglévő Klubtagság lejáratát követő naptári nap, utolsó napja
a kezdetétől számított 365. naptári nap.
Klubtagsággal járó előnyök
A Klubtagság birtokosai olyan különleges kedvezményekre jogosultak, amelyekhez az azzal
nem rendelkezők azonos mértékben és/vagy ideig nem férhetnek hozzá, valamint más
olyan előnyökkel és/vagy ajándékokkal is élhetnek, amelyekről a Klubtagság
megvásárlásakor, ill. annak érvényességi ideje alatt adunk tájékoztatást.
Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az előnyöket bármikor megváltoztassa,
csökkentse vagy kiterjessze, továbbá azok igénybevételének módjaival kapcsolatban
eltérő szabályozást vezessen be. Az ilyen jellegű módosításokról a Klubtagsággal
rendelkezőket az Üzemeltető előzetesen értesíti.

Klubtagsági típusok
STANDARD TAGSÁG
Ez a klubtagsági forma minden további megkötés nélkül elérhető azon Vendégeink
számára, akik tagságukat nem hosszabbítás keretében vásárolják meg.
A Standard tagság 25% kedvezményt biztosít a Life1 klubok mindenkori árlistáján szereplő
„8 alkalmas bérlet” és „Havi bérlet”, valamint a büfében található termékek egyéb
kedvezmény nélkül bruttó vételárából.
PLUSZ TAGSÁG
Ez a klubtagsági forma kizárólag a Standard tagság vagy a Plusz Tagság hosszabbításaként
vásárolható meg. Abban az esetben tekinthető a Klubtagság megvásárlása
hosszabbításnak, ha az egy meglévő Klubtagság érvényességi idején belül történik.
A Plusz tagság 30% kedvezményt biztosít a Life1 klubok mindenkori árlistáján szereplő
„8 alkalmas bérlet” és „Havi bérlet”, valamint a büfében található termékek egyéb
kedvezmény nélkül bruttó vételárából.
PRÉMIUM TAGSÁG
Ez a klubtagsági forma kizárólag kettő év folyamatos Plusz Tagság esetén, a második Plusz
Tagság érvényességi ideje alatt, annak hosszabbításaként vásárolható meg.
A Prémium tagság 40% kedvezményt biztosít a Life1 klubok mindenkori árlistáján szereplő
„8 alkalmas bérlet” és „Havi bérlet”, valamint a büfében található termékek egyéb
kedvezmény nélkül bruttó vételárából.

Általános rendelkezések
A Klubtagsággal járó kedvezmények más egyéb kedvezménnyel nem összevonhatók.
A Klubtagság birtokosa az azzal járó előnyöket kizárólag saját részre veheti igénybe; a
biztosított kedvezményekkel más részére sem terméke(ke)t, sem szolgáltatás(oka)t nem
vásárolhat.
A Klubtagsággal kedvezményes áron, elővétel keretében (későbbi dátummal kezdődő
érvényességi idővel) kizárólag 1db „8 alkalmas bérlet” vagy „Havi bérlet” vásárolható.
Amennyiben a Vendég már rendelkezik egy elővételben megvásárolt bérlettel, úgy abban
az esetben van lehetősége ismételten ilyen módon vásárolni, ha az elővétel keretében
megvásárolt bérlet érvényességi ideje megkezdődött.
A Klubtagság semmilyen körülmények között nem ruházható át, az azzal járó előnyökre
kizárólag annak eredeti birtokosa jogosult. Visszaélés esetén az Üzemeltető a
jogosulatlanul igénybe vett kedvezmények összegét a Klubtagság jogos birtokosától
egyösszegben követelheti, az érintett Klubtagságot megszüntetheti, annak klubtagsági
díját sem részben, sem egészében nem köteles visszatéríteni.
A Klubtagság által biztosított előnyökre való jogosultságot a Vendég a saját Life1
mágneskártyájával tudja igazolni. Ennek hiányában a személyi azonosságának igazolását
követően új mágneskártyát köteles vásárolni.
A Vendég a mágneskártya elvesztését vagy eltulajdonítását haladéktalanul köteles írásban
(sales@life1.hu) és telefonon is bejelenteni, vagy új kártyát vásárolni, ezzel azt letiltani.

A Vendég felelős az általa elvesztett vagy tőle eltulajdonított mágneskártyával történt, a
késedelmes vagy elmulasztott letiltás miatt megvalósuló jogtalan belépésekért,
tranzakciókért, igénybe vett kedvezményekért és köteles ezeket kedvezmény nélküli teljes
áron az Üzemeltető részére megtéríteni, jogtalanul igénybe vett kedvezmény esetén annak
összegét visszafizetni.
A Klubtagság nem szüneteltethető. Kivételt képez ez alól az érvényességi idő alatti 30
napos gyógyulási időt meghaladó baleset, betegség, továbbá veszélyeztetett terhesség
vagy szülési szabadság.
Ezen okokból a Klubtagság kizárólag orvosi igazolás másolatának sales@life1.hu címre való
elküldése esetén szüneteltethető. Az igazolást a Vendégnek a MYLIFE1 profiljában
regisztrált e-mail címről szükséges elküldenie és annak tartalmaznia kell a
sporttevékenységre alkalmatlanság pontos időtartamát.
Klubtagsági díj nem térítendő vissza sem részben, sem egészében, ideértve, ha bármilyen
oknál fogva annak birtokosa nem tudja vagy nem kívánja azt tovább igénybe venni, vagy
az bármilyen okból idő előtt megszűnik.
A Klubtagságot megvásárlásával a Vendég elfogadja az Üzemeltető által üzemeltetett
fitneszklubok szabályzatait, kiemelten, de nem kizárólagosan a Házirendeket és az
Órafoglalási szabályzatot.
Ezen szabályzatok elérhetők recepcióinknál valamint a www.life1.hu oldalon, a klub
kiválasztását követően a „Házirend” menüpont alatt.

Klubtagság megszűnése
A Klubtagság megszűnésével egyidőben elveszíti a Vendég az azzal járó előnyök további
igénybevételére való jogosultságát.
A Vendég jogosult az érvényességi idő vége előtt megszűntetni a Klubtagságát annak
figyelembevételével, hogy annak díja nem térítendő vissza sem részben, sem egészében.
A megszűntetést kérvényezni írásban, a sales@life1.hu e-mail címen lehetséges.
A Klubtagság az Üzemeltető által a megszűntetés tényét visszaigazoló e-mail elküldésének
napjától szűnik meg.
Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy azon Vendégek esetében, akik megszegik a jelen
szabályzatban foglaltakat és/vagy az Üzemeltető által üzemeltetett fitneszklubok
szabályzatait, megszűntesse az érvényes Klubtagsághoz való hozzáférést, valamint
megtagadja az újabb vásárlását. Ilyen esetben a Klubtagsági díj nem térítendő vissza sem
részben, sem egészében.
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