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Corpul Național al Polițiștilor a încheiat un parteneriat de colaborare cu 
7card. 

 
Parteneriatul are ca obiect ofertarea exclusivă pentru membri organizației 

profesionale a unor activități sportive și de relaxare cu reduceri substanțiale față de 
tariful standard. 

7card este serviciul care oferă accesul la cea 
mai mare rețea de activități sportive și de relaxare, 

cu parteneri în peste 40 de orașe, cu peste 580 de 
locații și 40 de activități diferite. 

7card oferă abonaților posibilitatea să încerce 

zilnic activități sportive sau de relaxare diferite: 
kangoo jumps, înot, dansuri, zumba, pilates, 

squash, tenis, fitness sau aerobic, escaladă acestea 
fiind numai câteva dintre acestea (pentru mai multe 

detalii: https://app.7card.ro/retea). 
Corpul Național al Polițiștilor îți prezintă 

câteva informații utile despre acest serviciu. 
Începând cu luna iunie, poți să mergi la sală, 

să faci mișcare și să te relaxezi în fiecare zi a săptămânii cu 7card! 
Prețul pentru un abonament în București este de 130 lei, iar în restul orașelor de 

99 lei, TVA inclus (valabile pana la data de 01 septembrie 2018). 
Beneficiile unui abonament 7card sunt următoarele: 

 Abonament lunar, la care te poți abona/dezabona când dorești 
 Este disponibil doar prin intermediul Corpului Național al Polițiștilor 

 ACCES la peste 40 activități de relaxare și sport: tenis, squash, escaladă, 

karate, dansuri, fitness&aerobic, la cea mai extinsă rețea de centre 
sportive, la peste 500 de parteneri în rețeaua 7card, pentru membru 

CNP și pentru alte 2 persoane 
 Utilizatorii 7card pot face abonamente 7card membrilor familiei (Family 

Pack), astfel: 
o 2 Însoțitori adulți 

o 2 copii (sub 16 ani) 
 20% reducere din prețul abonamentului angajatului pentru 

abonamentul primului copil înscris; 
 30% reducere din prețul abonamentului angajatului pentru 

abonamentul celui de-al doilea copil înscris; 
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Pentru a avea acces la beneficiile 7card se folosește aplicația 7card mobile 

app! 

Este ușor de folosit și reprezintă modalitatea de acces la sală, totodată este utilă 

pentru a găsi centrele și activitățile preferate din rețeaua 7card, prin geolocalizare. 
Alte funcționalități: activarea / suspendare abonamentului, plata acestuia, modul de 

notificări și informații. 
 

Tot ce trebuie să faci ca să ai parte de 7card, este: 
 Să fii membru CNP 

 Să ai cont de Utilizator 7card 

 Aplicația 7card mobile app! instalată pe mobil din Google Play sau din App 
Store. 

Președinții Consiliilor Teritoriale vor primii afișe și flyere cu prezentarea 7card. 
 

Informații despre accesarea abonamentului 7card le puteți primi de la 
reprezentantul nostru domnul Dan Toader, telefon 0743014198. 
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https://play.google.com/store/apps/details?id=ro.udevoffice.app7card&hl=en
https://itunes.apple.com/ro/app/7card-fitness/id661644506?mt=8
https://itunes.apple.com/ro/app/7card-fitness/id661644506?mt=8

