SQUASH OAZA; 62-800 Kalisz, ul. Wał Staromiejski 10
601 55 83 84, 62/ 757 39 39, squash.oaza@gmail.com

ZASADY REZERWACJI KORTU:

I.
II.

Korty do squash’a wynajmowane są na minimum 1h godzinę, co oznacza możliwość korzystania z
nich przez 60 minut lub jej wielokrotność. Istnieje także możliwość wynajęcia kortu na 1,5 h
telefonicznie lub on-line (2h) z dodatkową informacją do recepcji, że chodzi o 1,5h
Rezerwacji można dokonać poprzez;

1) stronę www.squash.kalisz.pl,
2) za pomocą prostej aplikacji mobilnej Reservise.com ( na android lub I-phone) pobierając ją na
telefon ze strony: http://m.reservise.com
3) telefonicznie pod nr. 601 55 83 84.
Termin rezerwacji jednorazowej (nie w ramach karnetu/stałej rezerwacji) to
maksymalnie 2 tygodnie do przodu.

III.

Aby dokonać rezerwacji on-line :
1) wybierz dzień i godzinę rozpoczęcia gry na grafiku na www.squash.kalisz.pl
600 000 000
2) podaj nr. swojego telefonu komórkowego
3) wybierz kort spośród dostępnych kortów (kort nr 1. jest od lewej strony)
4) wybierz opcję ceny i płatności:
Standard – płatność z góry on-line,
Mam 1/2 karty Multisport/ FitProfit/OK system, (offline)
Mam 1/2 karty Multisport/ FitProfit/OK system, (on-line)
Płatność na miejscu (offline)
możesz też wybrać „ZAPŁAĆ KARNETEM” jeśli wcześniej zakupiłeś karnet i
wypełniłeś formularz klienta zaufanego.
5) zaakceptuj regulamin klubu oraz Polityka prywatności i Regulamin serwisu Reservise
Zarezerwuj za 00,00 zł
6) kliknij w
7a) jeżeli Twój numer telefonu nie został wcześniej wpisany do systemu, system
wyśle sms’a w którym poprosi Cię o potwierdzenie numeru telefonu.
7b) jeżeli Twój numer telefonu został wcześniej wpisany do systemu, system
wyśle sms’a w którym potwierdzi dokonanie rezerwacji.

8) Podstawą do korzystania z kortów jest opłacenie rezerwacji. Opłaty za rezerwację
dokonać można:
- przelewem on-line ze strony www.squash.kalisz.pl
- bezpośrednio w recepcji klubu gotówką lub za pomocą karty płatniczej: Visa, Master
Card, Maestro, BLIK
- przelewem na konto ALIOR Bank: 23 2490 0005 0000 4530 9906 4798
9) Rezerwacje 1h podlegają anulowaniu najpóźniej 6h przed terminem gry wyłącznie za
telefonicznym lub osobistym potwierdzeniem pracownika recepcji.
W przypadku rezerwacji cyklicznych rezygnacja musi być dokonana minimum 24 h przed
zarezerwowanym terminem.

