
739

579

483

394

366

257

244

191

159

130

121

85

85.50

66.98

55.96

45.60

42.39

29.79

68.40

53.58

44.76

36.48

33.91

23.83

923

723

604

492

458

322

Preţurile includTVA.



Beneficii angajati:

Fiecare angajat care își face abonament, poate aduce 2 parteneri în aceleașicondiții.

Copiii membrilor cu vârstă pana la 12 ani au acces gratuit la piscine, între orele 9:00 și 18:00.  

1 guest pass digital cu acces Platinum pentru abonamentele lunare( nu este necesara  

insotirea de catre angajat).

Prosoape gratuite incepand cu categoria Gold.  

30 zile freeze pentru abonamentele pe 12 luni.

Instructiuni de inrolare:

Inregistrarea se face prin transmiterea datelor la adresa de email mihai.zlat@snppc.ro

conform tabelului de mai jos in format xls obligatoriu.

Dupa crearea conturilor platforma trimite pe adresa de email un cod PINpentru  accesarea

contului.

Crearea contului este gratuita si nu presupune nici o obligatie comerciala fata  de

WorldClass.

Pentru suport sau intrebari suplimentare apelati0728 282 648 sau accesati adresa de email

corporate@worldclass.ro

Modalitati de plata:
Data de achizitie si incepere a abonamentului este ziua de 15 a lunii. Angajatul 

accesează link-ul https://members.worldclass.ro, urmează pașii de selectie ai  

abonamentului șiefectueaza plata online cu cardul de debit sau credit.

La activarea abonamentului este setata automat plata recurenta cu ajutorul careia se vor  

retrage banii automat.

Daca recurenta nu este dorita, se dezactiveaza din contul de client dupa efectuarea platii

manual din sectiuna “ABONAMENTE- Dezactiveaza plata recurenta”

Angajatul isi poate înregistra partenerul în mod direct, din contul sau de membru sau poate  

să-i trimita acestuia un voucher pe mail, indiferent daca are abonament activ sau nu.

Acces in reteaua WorldClass:
Accesul in cluburi se face in baza cardului pe care clientul il ridica cu CI-ul din cea mai  

apropiata sala de fitness, dupa activarea abonamentului.

Cardul nu este transmisibil si se prezinta la fiecare checkin in club.

Nr Nume Prenume E-mail Phone Data nastere(dd/mm/yyyy)

mailto:mihai.zlat@snppc.ro
mailto:corporate@worldclass.ro

