
Kedves Vendégünk! 

2021. január 31-től, fokozatosan át fogunk térni a papír alapú bérletekről az online bérletekre. 

Ez az online bérlet nem csak hasznos, de sokkal kényelmesebb is lesz számodra hiszen ezáltal 

lehetővé válik, hogy figyelemmel kísérd a bérleted alakulását és számos más előnyt is tartogat 

számodra:  

• Látni fogod, hogy hány alkalmad van, mikor jár le a bérleted (erről értesítést is fogsz 

kapni a lejárat előtt 3 nappal), valamint az esetlegesen le nem mondott órák utáni 

alkalomvesztésről is azonnal értesítést kapsz.  

• Heti rendszerességgel tudunk tájékoztatni akciókról, eseményekről, programokról és 

egyéb a stúdiót érintő közérdekű információkról.  

• Közvetlenül (egy ikonokon keresztül) fel fogsz tudni hívni minket és az órarendünket, 

valamint a facebook oldalunkat is egy kattintással el fogod tudni érni. 

Mindehhez csak annyit kell tenned, hogy az okos készülékedre letöltöd a CardyGo alkalmazást, 

melyet vagy az alábbi QR kód leolvasásával tudsz elérni, vagy áruházon keresztül tudod 

letölteni. Az alkalmazás ingyenes!  

 

 

 

 

 

 

A CardyGo alkalmazás letöltése után be kell jelentkezned a felkínált módok egyikén. Felhívjuk 

szíves figyelmed, hogy az Apple ID azonosítást kerüld, mert az Apple biztonsági protokollja 

gátolja a személyed azonosíthatóságát és így a bérleted nem válik nevesíthetővé. Az összes 

többi bejeletkezési mód alkalmas az alkalmazás korlátok nélküli használatára. Kérünk arra is, 

hogy tölts fel egy képet magadról, mert ezzel a plusz azonosíthatósággal a bérleted biztonságát 

jobban tudjuk szavatolni. 

A mostani papír alapú bérleted lejártát követően a következő bérlet már online módon lesz 

kiállítva. Az online bérlet bevezetésével pár változtatást is eszközöltünk, mely szintén a 

javatokat szolgálja: 

Bérletek lejárati ideje: 

Azon vendégek érdekében, akik ritkábban veszik igénybe szolgáltatásunkat, az 5 alkalmas 

bérlet lejárati idejét egy héttel meghosszabbítjuk, azaz az eddigi 4 hét helyett 5 hétig 

használhatod. A 10 és a 20 alkalmas bérletek esetében változatlanul maradnak a lejárati idők. 

(10 alkalmas 8 hét, 20 alkalmas 12 hét) 

A bérletek lejártára viszont fokozottan kell figyelned, mert a rendszer szigorúan kezeli! A bérlet 

felfüggesztés betegség, sérülés, hosszabb távollét esetén viszont továbbra is él. Maximum 1 

hónappal hosszabbítható a lejárati idő. Amennyiben a bérleted lejárati ideje előtt írásban 

(studio@akropoleisz.hu) jelzed felénk az akadályoztatásod, úgy a megmaradt alkalmakkal 

módosított határidejű online bérletet állítunk ki számodra, melyet értelemszerűen lejárhatsz a 

megadott időn belül.  
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Lemondási határidő: 

Szintén a kényelmesebb felhasználás érdekében a 12 órás lemondási határidőt felére 

csökkentjük, azaz 6 órára! Ez a szolgáltatók körében egyedülálló kedvezmény arra irányul, 

hogy sokkal élhetőbbé tegyük a jelentkezésed kezelését. Ha reggel nem érzed jól magad vagy 

váratlan program jön közbe akkor még aznap is van lehetőséged lemondani az órát és nem 

veszik el az alkalom. A stúdiónk életének tervezhetősége érdekében viszont 6 órán belül már 

nem fogunk tudni lemondást elfogadni! 

Törzsvendégeinknek szóló akció: 

Az ajándék ingyen óra is tovább fog élni, oly módon, hogy minden lejárt bérleted után egy adott 

értékű online kupont fogsz kapni a CardyGo alkalmazáson belül. Ha egy éven belül 3000 Ft 

összértékű online kupont gyűjtesz össze, azokat egy ingyen órára fogod tudni beváltani. Ha a 

kuponokat beváltod akkor értelemszerűen újraindul a gyűjtés. 

• 5 alkalmas bérlet után 500 Ft értékű kupon jár. 

• 10 alkalmas bérlet után 1000 Ft értékű kupon jár. 

• 20 alkalmas bérlet után 2000 Ft értékű kupon jár. 

Az online bérlet mintaképe:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igyekszünk, hogy az átállás zökkenőmentes legyen. Az esetleges fennakadások miatt előre 

türelmet és megértést kérünk. Biztosak vagyunk benne, hogy hamar meg fogod szeretni ennek 

az alkalmazásnak a használatát! 

Üdvözlettel: Akropoleisz Csapata 


