Regulament

Regulament
1. Cardul 7card este un card nominal și nu poate fi folosit de către
alte persoane, decât de titularul cardului.

7. Abonatul 7card este obligat să respecte Regulamentul sălii/
clubului de sport în care se află.

2. Pentru a beneficia de serviciile disponibile la sălile/cluburile de
sport partenere, abonaţii 7card trebuie să prezinte de fiecare
dată cardul 7card și actul de identitate și să realizeze
autentificarea utilizând tableta electronică aflată la recepţia sălii
sau să semneze Formularul de înregistrare a vizitelor abonaţilor
7card, după caz.

8. Comercializarea cardurilor 7card sau orice altă formă de
distribuire a cardurilor fără acordul Benefit Seven S.R.L. este
interzisă și este pasibilă de acţiuni legale de drept civil

3. Angajatul este responsabil de comportamentul însoțitorului și
este obligat să îl informeze despre condițiile de utilizare a
cardului. Facturarea abonamentului de însoțitor se face în
numele angajatului de care aparține, iar factura se achită în
întregime. Cardul de însoțitor se livrează în atenția angajatului, la
adresa acestuia de birou.
4. Abonatul are dreptul la o singură utilizare a cardului într-o zi,
respectiv o singură ședinţă pe zi, la o singură sală.
5. Abonamentele nu pot fi intrerupte sau suspendate in perioada
de valabilitate.
6. Angajaţii Benefit Seven S.R.L. și angajaţii partenerilor noștri sunt
autorizaţi să verifice cardul 7card și actul de identitate și să
reţină cardul în cazul în care acesta este utilizat în alte scopuri
decât cel pentru care a fost creat sau dacă se încalcă prevederile
Regulamentului de Utilizare.

9. Pierderea, furtul sau distrugerea cardului va trebui semnalată la
adresa de e-mail oﬀice@benefitseven.ro, costul de emitere a
unui duplicat fiind de 20 lei (TVA inclus).
10. Cardul este proprietate a S.C. Benefit Seven S.R.L., compania
rezervându-și dreptul de dezactivare a cardului în cazul
constatării unor încălcări ale prezentului Regulament de către
abonat.
11. Abonatul 7card se poate retrage din Program prin transmiterea
unui e-mail la adresa oﬀice@benefitseven.ro, cu cel puţin 10 zile
înainte de data de începere a abonamentului pentru perioada
următoare.
12. Abonaţii care aleg sa se retragă din Program nu au dreptul să
solicite returnarea plăţii deja efectuate către Benefit Seven.

Contact
Suport utilizatori 7card

Administrativ

+40 21 539 7770
7card@benefitseven.ro
Luni - Vineri: 9:00 - 18:00

Email: oﬀice@benefitseven.ro
Telefon: +40 21 539 7771
Fax: +40 21 539 7772
Adresa: Str. Prof. Dr. Ion Athanasiu,
nr. 28, Cotroceni, Sector 5, Bucuresti,
Romania

