
OFERTA ABONAMENTE

Oferta valabila in perioada 25.11-14.12 2020

Oferta valabila in perioada 25.11-14.12 2020

Level 12+3 Luni

BRONZE 398€          

SILVER 434€          

GOLD 530€          

PLATINUM 638€          

W 818€          

Level 3+1 Luni

BRONZE 130€          

SILVER 140€          

GOLD 171€          

PLATINUM 205€          

W 262€          



LIVE STREAM PREMIUM
12+3 LUNI

99,99 Euro 69,99 Euro 

- Poți beneficia de acces la 5 antrenamente live pe zi, 
excelente pentru toate nivelurile și nevoile, precum Yoga, 
Pilates, Body Combat, HIIT, Cardio Dance, sesiuni LIVE cu 
antrenor personal, clase pentru copii, plus multe altele! 

- Poți beneficiade acces la peste 100 de 
antrenamenteînregistrate, realizate de instructori și
antrenori World Class. Acestea pot fi accesate oricând, 
oferindu-ți posibilitatea de a-ti organiza propriul program de 
antrenament. 



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 € 6,99

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 automată și plată recurentă.
Plata se poate face doar individual , online





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. 

ACCES PE BAZĂ DE PROGRAMARE direct din contul de membru. 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. Botoșeii de unică folosință și dezinfectarea sunt 

obligatorii.

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. 

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.

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

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


2m


