
Všeobecné obchodní podmínky 

UNNO SPORT sportovní centrum (dále jen „fitness centrum“) je provozováno na základě 

živnostenského oprávnění poskytovat tělovýchovné a sportovní služby v oblasti fitness a spinningu, a 

to v Ostravě, V. Jiříkovského 282/44. Provozovatelem je PADRONATO s.r.o. IČ: 28570847,  

odpovědným vedoucím je Ing. Martina Šíblová. 

Návštěvník je povinen seznámit se s provozním řádem a všeobecnými obchodními podmínkami 

fitness centra. Během své návštěvy je povinen se jimi řídit. Zakoupením vstupu nebo služby fitness 

centra vyjadřuje návštěvník, že se s provozním řádem a všeobecnými podmínkami seznámil a 

souhlasí s nimi bez výhrad. 

1.Permanentkou se rozumí: 

 Permanentka na 30 vstupů s platností 5 měsíců – přenosná 

 Permanentka na 20 vstupů s platností 4 měsíců - přenosná. 

 Permanentka na 10 vstupů s platností 3 měsíců - přenosná  

 Permanentka na 8  vstupů s platností 2  měsíců – přenosná 

 Permanentka na 5 vstupů s platností 1 měsíc - přenosná 

 Permanentka do posilovny měsíční nepřenosná. 

 Permanentka do posilovny čtvrtletní, pololetní, roční -  nepřenosná. 
 
Platnost permanentky se počítá ode dne jejího zakoupení. 
 

2.  Vložení peněz do elektronické peněženky - Vložením peněz do elektronické peněženky můžete 

platit: cvičení, permanentky, solária, skupinové lekce, zboží nabízené ve fitness centru UNNO SPORT. 

Peníze se z elektronické peněženky nevracejí! Platnost je 1 rok. Platnost je jasně definovaná! 

Prodlužujeme pouze v případě dlouhodobé nemoci a to vždy na základě lékařského potvrzení o dobu 

nemoci a kontaktování na začátku nemoci! Nebereme ohled na požadované prodloužení po uplynutí 

platnosti. 

3. Zakoupené dárkové poukazy mají platnost 1 rok, pokud není uvedeno jinak.  

4. Všechny vstupy a služby předplacené permanentkou je nutné vyčerpat v době platnosti 

permanentky.  Ve výjimečných případech (závažná nemoc – nutnost předložit neschopenku, 

těhotenství) lze prodloužit dobu čerpání permanentky, vždy však po předchozí dohodě v době 

platnosti permanentky. Nevyčerpané vstupy nelze z žádného důvodu vrátit. 

5. Platba za služby a zboží ve fitness centru UNNO SPORT je možná hotovostně a bezhotovostně 

(bankovním převodem, platba kartou). 

6. Vrácení kupní ceny z nevyužité zakoupené permanentky či dárkového poukazu je 14 dní. 

7. Platný ceník naleznete na internetových stránkách www.unnosport.cz a nebo na recepci. 

 

 

V Ostravě dne 1.9.2016 


