
MEDICOVER
Rabat obowiązuje dla każdego posiadacza karty Medicover Sport.
 Przed dokonaniem zakupu należy poinformowa� pracownika obsługi klienta o chęci skorzystania z
rabatu oraz okaza� SMSA uprawniającego do zniżki.
Numer pod kt�ry należy wysła� SMS wskazany jest w broszurach informacyjnej, kt�ra znajduje się na w
Obiekcie.
 Po weryfikacji przez pracownika obsługi klienta tre�ci SMS-a , klient może skorzysta� z jednej godziny
bilarda bez dodatkowej opłaty
Po weryfikacji przez pracownika obsługi klienta tre�ci SMS-a , kwota za godzinę kręgli zmniejszy                
 się o warto�� 15 zł.
Rabat obowiązuje od poniedziałku do niedzieli w godzinach otwarcia kręgielni i bilarda.
Jeżeli w kręgle będzie grało kilka os�b posiadających karty Medicover Sport to każda z nich będzie mogła
wykorzysta� swoją zniżkę łącząc ją z innymi graczami, a cena usługi zmniejszy się o wielokrotno�� zniżki
do usługi w zależno�ci od ilo�ci użytych kart.
Łączna kwota zniżek nie może by� wyższa niż cena usługi.
Zniżkę można wykorzysta� r�wnież w dni �wiąteczne.
Rabaty łączą się z innymi promocjami, kt�re obowiązują na usługę kręgielni lub bilarda
Z Rabat�w na konkretną usługę można skorzysta� raz dziennie. 
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BENEFIT SYSTEMS
Rabat obowiązuje dla każdego posiadacza karty Benefit Systems.
Do skorzystania z rabatu na Kręgielnie upoważniają  MultiSport Plus, Multisport Senior, MultiSport
Student, Multisport Plus Kids, Multisport Kids.
Do skorzystania z rabatu na Bilard upoważnia MultiSport Plus, MultiSport Senior oraz Multisport Student.
 Przed dokonaniem zakupu należy poinformowa� pracownika obsługi klienta o chęci skorzystania z
rabatu.
 Po weryfikacji przez pracownika Karty, kwota za godzinę bilarda zmniejszy się o warto�� 15 zł.
 Po weryfikacji przez pracownika Karty, kwota za godzinę kręgli zmniejszy się o warto�� 15 zł.
Rabat obowiązuje od poniedziałku do niedzieli w godzinach otwarcia kręgielni i bilarda.
Jeżeli będzie grało kilka os�b posiadających karty MultiSport Plus, Multisport Senior, MultiSport Student,
Multisport Plus Kids, Multisport Kids to każda z nich będzie mogła wykorzysta� swoją zniżkę łącząc ją z
innymi graczami, a cena usługi zmniejszy się o wielokrotno�� zniżki do usługi w zależno�ci od ilo�ci
użytych kart.
Łączna kwota zniżek nie może by� wyższa niż cena usługi.
Zniżkę można wykorzysta� r�wnież w dni �wiąteczne.
Rabaty łączą się z innymi promocjami, kt�re obowiązują na usługę kręgielni lub bilarda
Z Rabat�w na konkretną usługę można skorzysta� raz dziennie. 
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VANITY STYLE
Rabat obowiązuje dla każdego posiadacza karty Vanity Style
Do skorzystania z rabatu na Kręgielnie upoważniają  FitProfit oraz FitProfit Dziecko
Do skorzystania z rabatu na Bilard upoważnia FitProfit oraz FitSport.
 Przed dokonaniem zakupu należy poinformowa� pracownika obsługi klienta o chęci skorzystania z
rabatu.
Po weryfikacji przez pracownika Karty, kwota za godzinę Bilarda zmniejszy się maksymalnie o 15 zł
Po weryfikacji przez pracownika Karty, kwota za godzinę Kręgielni zmniejszy się o 15 zł
Rabat obowiązuje od poniedziałku do niedzieli w godzinach otwarcia kręgielni i bilarda.
Jeżeli będzie grało kilka os�b posiadających karty FitProfit, FitSport, Fitprofit Dziecko to każda z nich
będzie mogła wykorzysta� swoją zniżkę łącząc ją z innymi graczami, a cena usługi zmniejszy się o
wielokrotno�� zniżki do usługi w zależno�ci od ilo�ci użytych kart.
Łączna kwota zniżek nie może by� wyższa niż cena usługi.
Zniżkę można wykorzysta� r�wnież w dni �wiąteczne.
Rabaty łączą się z innymi promocjami, kt�re obowiązują na usługę kręgielni lub bilarda
Z rabatu na jedną dowolnie wybraną usługę można skorzysta� raz dziennie. 
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ZNAJD� NAS W SOCIAL MEDIACH
@AQUAPARKPOLKOWICE76 726 91 23 WWW.AQUAPARK.COM.PL

Zniżki na Bilard i Kręgielnię
z kartami Medicover, Benefit
Systems i Vanity Style


