
 

 

REZERVAČNÍ SYSTÉM A KREDITY 

JAK NA TO? 

  
 

REGISTUJTE SE V REZERVAČNÍM SYSTÉMU 
Registrace je jednoduchá a můžete ji udělat na stránkách http://rezervace.plusfitness.cz 
Po registraci Vám automaticky přidělíme 100 kreditů zdarma. Na vyzkoušení našich služeb. 
K registraci nám sdělíte pouze Váš email, jméno a telefonní číslo (kontaktní údaje potřebujeme pro komunikaci novinek ale 
hlavně proto, abychom Vás mohli upozornit na případné změny u cvičením na které se přihlásíte) 

 
PŘEDPLAŤTE SI VAŠE KREDITY 

 

NA RECEPCI 
 Hotově 
 Platební kartou 
 Zaměstnaneckými 

poukázkami 

 

NA ESHOPU 
 Bezpečným online 

převodem 
 Platební kartou 

 

PŘEVODEM Z ÚČTU 
 Jednorázový příkaz 

k úhradě z Vašeho 
bankovního účtu na účet 
Plus fitness 

 

Jak na to? 
 

Na recepci Plus fitness Masarykovo 
nám.93 v Rokycanech nám 
prozradíte Vaše registrační jméno a 
provedete úhradu kreditů Vámi 
zvoleným způsobem. 
 

U poukázek aktuálně akceptujeme 
Ticket Multi®, Ticket Compliments® 
Dárkový, Ticket Sport&Kultura®, Flexi 
Pass, Fokus Pass, Relax Pass, Dárkový 
Pass, Bonus,Pass,  Unišek, Unišek+, 
Cadhoc, Gallery Beta 
 

Jak na to? 
 

Náš eshop je intuitivní a bezpečný.  
 

Na adrese 
http://eshop.plusfitness.cz se 
zaregistrujete nebo přihlásíte přes 
Váš facebookový nebo Google+ 
účet. Pak již nakupujete tak, jak 
jste zvyklí na běžném eshopu. 
 

Při placení nákupního košíku si 
vyberete tu správnou formu 
úhrady. 

Jak na to? 
 

Ve své bance nebo bankovní 
aplikaci zadejte jednorázový  
převodní příkaz z Vašeho účtu na 
účet Plus fitness  
170964355/0300 
 

Do poznámky pro příjemce je 
třeba uvést jméno klienta 
(registrační email), aby bylo 
možné platbu přiřadit ke 
konkrétnímu uživatelskému účtu 

v rezervačním systému. 

 
V REZERVAČNÍM SYSTÉMU VÁM PŘIPÍŠEME KREDITY PODLE ZAPLACENÉ ČÁSTKY 

od 1 do 999 Kč 
 

Za každou 1 korunu připíšeme 1 kredit 

od 1.000 Kč do 1999 Kč Za každou 1 korunu připíšeme 1 kredit 
Navíc přidáme bonus 200 kreditů 
= zlevníte si cvičení o 20% 

od 2000 Kč do 4999 Kč Za každou 1 korunu připíšeme 1 kredit  
Navíc přidáme bonus 400 kreditů 
Jako další bonus získáte poukaz na 30 minut turbosolária zdarma 
= zlevníte si cvičení o 20% + ušetříte dalších 300 Kč za solárium 

od 5000 Kč výše Za každou 1 korunu připíšeme 1 kredit  
Navíc přidáme bonus 1000 kreditů 
Jako další bonus získáte poukaz na 150 minut turbosolária zdarma 
= zlevníte si cvičení o 20% + ušetříte dalších 1500 Kč za solárium 

 
V REZERVAČNÍM SYSTÉMU SI VYBERTE CVIČENÍ A PŘIHLAŠTE SE NA NĚJ 

Po připsání kreditů můžete na http://rezervace.plusfitness.cz vybírat ta správná cvičení a snadno, 
třeba v mobilní telefonu, se na cvičení přihlásit. Rezervace je možné bez ztráty kreditů do 6 hodin 
před cvičením stejně snadno zrušit.  

 

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU 

Lajkněte naši stránku na http://www.facebook.com/plusfitko a neunikne Vám žádná informace, 
článek o zdravém životním stylu, novinky z provozu Plus fitness ani žádná výhodná nabídka! 

 

POTŘEBUJETE PORADIT? JSME TU PROVÁS NA TEL. 777 006 392 NEBO NA EMAILU INFO@PLUSFITNESS.CZ 
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