Witaj w klubie!
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Co powinienem wiedzieć przed pierwszą wizytą?
Na pewno musisz pamiętać o ręczniku, stroju sportowym i butach na zmianę (z czystą podeszwą).
Szafki w klubie zamykane są na kłódki, więc możesz zaopatrzyć się w nią wcześniej, ale istnieje też
opcja kupienia jej w recepcji wewnątrz klubu. Jeśli kłódkę chcesz kupić samodzielnie - pamiętaj, aby
jej pałąk miał średnicę o wielkości 4,5-6 mm.

Czy klub jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych?
Tak.

Czy to prawda, że szafki zamykane są na kłódki?
Tak. To usprawnia system obsługi i pozwoli Ci wybrać dowolną szafkę. Kłódkę możesz przynieść ze
sobą lub nabyć w jednej z maszyn wendingowych zlokalizowanych w klubie. Nie musisz się też
martwić, że to kolejny ciężar w Twojej torbie treningowej – swoją kłódkę możesz zostawić w klubie
zapiętą na specjalnej kratce.

Czy mogę kupić kłódkę w klubie?
Tak.

Przykładam palec, a bramka się nie otwiera. Co teraz?
Sprawdź, czy Twój karnet jest opłacony. Jeśli po zalogowaniu się do panelu klienta widzisz, że ma
status „aktywny”, skontaktuj się z obsługą, by ponownie dokonać rejestracji danych.

Mam kartę Benefit. Czy mogę skorzystać z klubu Max Gym?
Tak.

Czy w klubie mogę znaleźć trenera personalnego?
Tak.
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Czy ktoś mi pokaże, jak korzystać ze sprzętu?
Tak, w wyznaczonych godzinach i dniach jest do dyspozycji trener.

Czy klub posiada strefę relaksu z udogodnieniami takimi, jak basen, sauna, solarium?
Klub posiada saunę i strefę wypoczynku.

Czy klub zapewnia parking dla klientów?
Tak, zapewniamy około 100 bezpłatnych miejsc parkingowych.

Czy w klubie jest darmowy dostęp do Internetu?
Tak.
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