
ZASADY SPRZEDAŻY
ABONAMENTÓW

na sezon „Jesień - Zima 2018/2019”
Korty Dąbie

1. Abonament jest rezerwacją konkretnego kortu na konkretny termin opłacaną z góry.

Sprzedawany jest na cały sezon trwający od 8 października 2018 do 21 kwietnia 2019  
(28 tygodni) lub na jego pierwszą lub drugą połowę.

2. Koszt abonamentu uzyskujemy mnożąc: ilość tygodni w sezonie x ilość godzin w 
tygodniu x cenę godziny. W przypadku abonamentu na cały sezon udzielamy 15% rabatu 
a na pół sezonu 5%. 

3. W przypadku zakupu abonamentu po rozpoczęciu się sezonu odliczamy z góry terminy 

przeszłe.

4. Ostatnim dniem pierwszej połowy sezonu 18/19 jest 13.01.2019 r.

5. WPŁATY za abonamenty na sezon „Jesień-Zima 2018/2019”  przyjmowane są od dnia 

1.10.2018 r. w recepcji Klubu Tenisowego Błonia (ul. Na Błoniach 1).

PRZYKŁAD
Cena rezerwacji 1 godziny tygodniowo w

abonamencie na sezon zimowy
Abonament na cały

sezon (28 tyg.)

rabat 15%

Abonament na pierwszą
lub drugą część sezonu

(14 tyg.)
rabat 5%

poniedziałek – piątek     10.00-15.00

soboty i niedziele  po 15.00

28 tyg. x   38,25 zł

=  1071 zł
14 tyg. x 42,75 zł

= 598,50  zł

poniedziałek – piątek
7.00-10.00

28 tyg. x  46,75 zł

= 1309 zł
14 tyg. x  52,25 zł

= 731,50 zł

poniedziałek – piątek po godzinie 15.00
oraz soboty i niedziele do 15.00

28 tyg. x  55,25 zł

= 1547 zł
14 tyg. x  61,75 zł

= 864,50 zł

Wszystkie ceny zawierają 8% podatku VAT



REGULAMIN KORZYSTANIA Z ABONAMENTÓW

JESIEŃ – ZIMA 2018/2019:

1. Abonament jest ważny w okresie 8.10.2018 – 21.04.2019 r. 

2. Uprawnia do:

-  korzystania  z  kortów tenisowych  w wyznaczonym  terminie  przez  osoby wykupujące

abonament lub osoby trzecie upoważnione lub wskazane przez właściciela abonamentu.

-  Otrzymania  stałego  11%  rabatu  na  zakupy  w  sklepie  stacjonarnym  i  internetowym

tenisista.pl oraz 20% rabatu na usługę naciągania rakiet w klubowym serwisie.

3. Odwołanie  rezerwacji  minimum  na  2  dni  (48  godzin)  przed  zarezerwowanym

terminem uprawnia do jej  „odrobienia” czyli  przeniesienia na dowolny inny wolny

termin,  cenowo identyczny  bądź  tańszy  od  tego  zarezerwowanego  w abonamencie.

Przeniesień  takich można dokonywać  do dnia 30.04.2019 r.  włącznie.   Po  tej  dacie

wszelkie  „odrobienia”  nie  będą  możliwe.  „Odrobienia”  traktowane  są  zawsze  jako

rezerwacje  jednorazowe.  Nie  odliczamy  tych  godzin  od  ewentualnych  kolejnych

abonamentów wykupowanych przez klienta. 

4. Odwołanie rezerwacji później niż na 2 dni (48 godzin) przed nią powoduje jej utratę

bez możliwości odrobienia.

5. Klub nie zwraca pieniędzy za odwołane rezerwacje abonamentowe!

6. Odwołanie trenera klubowego później niż w dniu poprzedzającym trening wiąże się z

koniecznością opłaty za trenera. 

7. Klub zastrzega sobie możliwość likwidacji abonamentu w trakcie trwania sezonu i zwrotu

pieniędzy za niewykorzystane terminy.

8. Wszystkie rezerwacje klienta, które nie mogły zostać zrealizowane z winy klubu (np. awaria

techniczna) zostaną przeniesione na inny termin dogodny dla klienta lub dokonamy zwrotu

100% kwoty za te rezerwacje.

9. Klub będzie nieczynny w okresie Świat  Bożego Narodzenia i  Nowego Roku w dniach:

24.12.2018 po godzinie 12.00, 25, 26, 31.12.2018 i 1.01.2019 cały dzień  oraz  w okresie

Świąt Wielkanocnych w dniach: 20.04.2019 po godzinie 12.00 oraz 21.04.2019 cały dzień.

Godziny abonamentowe wypadające w tych okresach zostaną  odliczone z góry podczas

dokonywania płatności.

10. Ostatnim dniem pierwszej połowy sezonu 18/19 jest 13.01.2019 r.

Zarząd 

Klubu Tenisowego Błonia Sp. z o.o. sp.k.


