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Oferta membri 
CNP      12 luni 

fulltime
Salvați

Local Bronze €         350 €     264 €     86 

BRONZE €         498 €     360 €   138 

SILVER €         536 €     408 €   128 

GOLD €         657 €     528 €   129 

PLATINUM €         787 €     624 €   163 

W €     1.004 €     852 €   152 





Ne antrenăm în siguranță la World Class pentru o imunitate mai puternică!

Fie că dorești să începi imediat antrenamentele sau dorești să mai aștepți, vei putea alege varianta care ți se potrivește, până în data de 
30 iunie. 

Opțiunile în ceea ce privește abonamentele existente vor fi disponibile în contul de membru:

PACHET 1 PACHET 2 PACHET 3

Get back to #BeHealthyRoutine
Reactivează abonamentul începând cu 1 

iulie și beneficiezi de:

• Acces gratuit în toate cluburile deschise, 
până pe 30.06 

• 3 luni de acces gratuit în platforma World 
Class Online 

• 100 euro bonus Be-healthy care poate fi 
valorificat în servicii*

#BeHealthyOnline
Menține abonamentul înghețat

•  Acces gratuit în toate cluburile deschise, 
până pe 30.06, înainte ca tu să iei o decizie

•  Cumpără un abonament de training 
online pe 3 luni și menține abonamentul de 

club înghețat până la 31 iulie (cel târziu) 
• Antrenează-te cu noi LIVE online în

această vară pentru doar 20.97 Euro (3 luni)

I don’t want to start to #BeHealthy yet

•  Acces gratuit în toate cluburile deschise, 
până pe 30.06, înainte ca tu să iei o decizie

• Menține abonamentul înghețat până la 15 
iulie (cel târziu)

• Nu am nevoie de antrenamente online 

*Daca nu faci nicio alegere , pachetul 1 se va activa automat.
*Abonamentele lunare cu plata recurentă activă beneficiază de un discount de 10% pentru următoarele 3 plăți



Stăm acasă, dar nu stăm pe loc!
Ne antrenăm împreună ONLINE pentru o imunitate mai puternică!

Atunci când nu poți veni tu la World Class, vine World Class la tine! 
Echipa noastră de experți în health & fitness îți aduce antrenamente variate, excelente pentru toate nivelurile de pregătire.

Opțiunile în ceea ce privește abonamentele existente vor fi disponibile în contul de membru:

On-Demand PREMIUM

Membru Non-Membru

€ 2,99 € 4,99

Live Stream PREMIUM

Membru Non-Membru

€ 6,99 € 9,99

On-Demand PREMIUM - Beneficiezi de acces la + 100 de antrenamente înregistrate, realizate de instructori și antrenori World Class. Acestea pot fi 
accesate oricând, oferindu-ți posibilitatea de a-ți organiza propriul program de antrenament. Ai acces la toate antrenamentele video înregistrate în
categoria PREMIUM.

LIVE Stream PREMIUM – Beneficiezi de antrenamente susținute de instructori și antrenori World Class transmise LIVE chiar din cluburile World Class, 
conform unui program săptămânal. Accesarea claselor LIVE se face pe baza unei rezervări în prealabil, conform regulamentului de rezervări online. 
Avem 5 antrenamente live pe zi, dar dacă programul nu îți permite să participi la una sau mai multe clase LIVE, acestea se păstrează înregistrate în
platformă timp de 7 zile. Include  și On-Demand Premium

Abonamentele sunt lunare cu prelungire automata și plată recurentă



REGULI DE SIGURANȚĂ ȘI PROTECȚIE PENTRU CLUBURILE WORLD CLASS
Toate măsurile și protocoalele sunt în permanență adaptate recomandărilor făcute de autorități

Pe lângă procedurile deja existente, am elaborat proceduri proprii prin care să asigurăm respectarea normelor de desfășurare a 

activității și vom lua măsuri suplimentare de curățare profundă și dezinfectare de mai multe ori în timpul zilei și, de asemenea, peste

noapte.

Masca de protecție este obligatorie la intrarea în club, în zona recepției până la vestiare și la ieșire. Masca nu se va purta doar pe 

perioada antrenamentului.

Se va verifica temperatura fiecărui vizitator în club. Dacă temperatura va depăși maximul de 37.3 grade, avem dreptul de a refuza 

accesul. Menținerea distanței de 2m, între persoane, în club este obligatorie.

ACCESUL IN CLUB SE FACE PE BAZĂ DE PROGRAMARE direct din contul de membru sau aplicație. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=ro.worldclass.members&hl=en

https://apps.apple.com/ro/app/world-class-romania/id1395395329?l=ro

Detalii complete aici:
https://www.worldclass.ro/redeschidere-cluburi/

https://play.google.com/store/apps/details?id=ro.worldclass.members&hl=en
https://apps.apple.com/ro/app/world-class-romania/id1395395329?l=ro
https://www.worldclass.ro/redeschidere-cluburi/


Zone deschise pentru acces REGULI ACCES ÎN CLUBURI

Masca de protecție este obligatorie la intrarea în club, în 
zona recepției până la vestiare, respectiv piscină, și la ieșire. 

Masca nu se va purta doar pe perioada antrenamentului.

Se va verifica temperatura fiecărui vizitator în club. Dacă 
temperatura va depăși maximul de 37.3 grade, avem dreptul 

de a refuza accesul.

Botoșeii de unică folosință și dezinfectarea sunt obligatorii.
Nu sunt asigurate prosoape din motive de igienă.

Pentru check in se va folosi cardul de membru / telefonul.
Pentru plăți recomandăm utilizarea cardului bancar. 
Menținerea distanței de 2m în club este obligatorie.
Zonele de lounge de la recepții sunt indisponibile.

ACCES PE BAZĂ DE PROGRAMARE direct din contul de 
membru

Detalii complete aici:
https://www.worldclass.ro/redeschidere-cluburi/

Sălile de forță și cardio
Sălile de aerobic
Sălile de cycling

Piscinele exterioare
Vestiare
Dușuri

Accesul în club se face pe bază de programare care se 
realizează din contul de membru.

https://www.worldclass.ro/redeschidere-cluburi/
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