
INTRA in lumea World Class ca sa beneficiezi de cele mai bune prețuri 
corporate și cele mai simple metode de plată. Alege abonamentul care ți se potrivește 
și fă primul pas către un stil de viață sănătos:  
 
BENEFICII ANGAJATI : 

 Orice angajat cu cont WorldClass activ sau inactiv poate aduce 3 parteneri în aceleași 
condiții. 

 Copiii membrilor cu vârstă pana la  12 ani au acces gratuit la piscine, între orele 9:00 și 
18:00. 

 4 guestpass-uri digitale lunare cu acces  Platinum(4 intrari gratuita pe lună). 
 O evaluare corporală gratuită cu unul dintre antrenorii noștri  
 Achizitia abonamentelor anuale in rate cu cardul bancar de credit, ex: Card Avantaj 
 Acces la clase de group fitness cu instructori certificati international LES MILLS  
 Checkin  in club cu aplicatia mobila  securizata cu  dynamic QR code si rezervarea 

claselor  de group fitness(http://www.worldclass.ro/en/download-the-mobile-app/ ) 
 Prosoape gratuite incepand cu categoria Gold 
 Squash *valabil in W Le Club si Marriott  
 30 zile freeze pentru abonamentele pe 12 luni 

 
Îți oferim mai multe tipuri de abonamente care te vor ajuta să te bucuri de întreaga 
experiență World Class. Acestea sunt Basic ,Bronze, Silver, Gold, Platinum și W iar 
fiecare dintre ele include accesul în mai multe cluburi.  
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ÎNREGISTRARE CLIENT NOU 
 

• Contul unui utilizator nou se defineste  transmitand informatiile urmatoare catre 
adresa de support corporate@worldclass.ro : 

o       “Name”  
o      “E-mail” 
o     “Phone” 
o  “Address” 

• La finalizarea inregistrarii clientul primeste un email de confirmare si PIN-ul 
necesar logarii. 

• Accesul in  contul WorldClass se face din  pagina  
https://members.worldclass.ro, cu adresa de email si PIN-ul generat. 

 

•    Crearea contului este gratuita si nu presupune nici o obligatie   comerciala. 
 
 

 INSTRUCTIUNI INROLARE WORLDCLASS 

ACTIVARE ABONAMENT  
 
•Clientul  accesează link-ul https://members.worldclass.ro urmand pașii de 
selectie ai clubului si abonamentului. 
•Plata abonamentului se efectueaza online cu cardul bancar urmand ca acesta 
sa devina activ imediat dupa finalizarea platii 
•La activarea abonamentului se seteaza automat plata recurenta cu ajutorul 
careia  se vor retrage banii automat inainte de start date. 
•Daca recurenta nu este dorita, se dezactiveaza din contul de client dupa 
efectuarea platii din sectiunea “ABONAMENTE- Dezactiveaza plata recurenta” 
•Angajatul isi poate  înregistra partenerii în mod direct, din contul sau de membru 
sau poate trimite  acestora un voucher(invitatie) pe mail, indiferent daca are 
abonament activ sau nu. 
  
 
Pentru support  privind inregistrarea si achizitia abonamentelor sau pentru 

orice problema intampinata , contactati: corporate@worldclass.ro 
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Preţurile includ TVA.
În concordanţă cu prevederile autohtone, acceptăm doar plăţile făcute în moneda locală (lei).
Cursul de schimb valutar este cursul BNR. Membrii care au abonament Daytime sunt obligaţi

să părăsească clubul cel târziu la ora 16:00. 
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903.96 723.17 235.71 81.00 64.80 

708.10 566.48 184.64 63.45 50.76 

591.59 473.27 154.26 53.01 42.41

482.11 385.69 125.71 43.20 34.56 

448.16 358.53 116.86 40.16 32.13

314.98 251.98 82.13 28.22 22.58 
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