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1. USŁUGI SPORTOWE GRUPOWE – wszystkie usługi cykliczne odnawiają się w cyklach 4-tygodniowych 

- Usługa Jednorazowa – trening grupowy (nie dotyczy programów transformacji), open gym (dostępny okresowo oraz na życzenie), pojedynczy moduł kursu (wybrane 

moduły), zajęcia dla dzieci, samodzielne wejście (tzw. Open gym) – cena regularna 60 zł. (nie dotyczy usług specjalnych) 

- Karnety z okresem wypowiedzenia: 

CrossKids – Cena standardowa, z rabatem za dodanie karty i terminową płatność 240zł, cena promocyjna (płatność na 2 raty) 280zł, cena regularna 340zł. Każdy 

dodatkowy jednorazowy wstęp/moduł kursu dla posiadacza pakietu CrossKids wynosi 30zł 

 

Programy/usługi specjalne: opłaty ustalane na mocy osobnej umowy, w zależności od poziomu usług. W przypadku zmiany wysokości opłat informacja zostanie 

przesłana zgodnie z regulaminem, wyłącznie użytkownikom danej usługi specjalnej. 

 

2. TRENING PERSONALNY – ceny od 120 zł za trening w zależności od pakietu, ustalane indywidualnie. Pojedynczy trening cena regularna 300 zł. Ceny pakietów 

uzależnione są od częstotliwości i zakresu usługi, ustalane są indywidualnie.  

   

Karnety Hybrydowe – cena zależna od usług zawartych w pakiecie. Każdorazowo kalkulowana jest indywidualnie. 

 

Vouchery podarunkowe – od 250 zł – wielokrotność kwoty lub konkretna kwota jeśli Usługobiorca wskaże konkretną usługę z cennika, bądź spersonalizowaną dla 

niego/niej. 

 

Urodziny dla dzieci: 

 Wariant podstawowy: 60 minut – 750 zł, 90 minut - 1000 zł, 120 minut - 1200 zł, 150 minut - 1350 zł. Cena obejmuje grupy max. 12 osobowe. Dodatkowe 

osoby w cenie 50 zł/os/30 min. Film w formacie mp4 lub kompatybilnym od długości min. 2 do 4 min.  – wersja podstawowa 400 zł, wersja bez logotypów 

Box74 - 1000 zł.  

 Wariant Komfort: 60 min – 1000 zł, 90 minut – 1300 zł, 120 minut – 1500 zł, 150 minut – 1700 zł. Maksymalna ilość osób 15, Zawiera Dodatkowe osoby 

powyżej 15 osób – 50zł/os/30 min. Zawiera film w wersji podstawowej z logotypami, przesłany poprzez dostęp do pliku źródłowego na chmurze w ciągu 

7 dni od daty powstania. 

 Wariant VIP: 60 min – 1500 zł, 90 minut – 1800 zł, 120 minut – 2100 zł, 150 minut – 2400 zł. Maksymalna ilość osób 18. Zawiera film w wersji bez 

logotypów oraz trening 

 Podane ceny są cenami standardowymi w rozumieniu regulaminu. Ceny regularne to są o 100% wyższe. 

 

Imprezy/wydarzenia firmowe – zakres określony w umowie, cena i warunki ustalane indywidualnie.  

 

Wynajem sprzętu sportowego oraz powierzchni użytkowych – cena zależna od ilości sprzętu oraz długości okresu najmu. Ustalana każdorazowo indywidualnie. 

 

Wynajem powierzchni użytkowych, Sprzedaż i pośrednictwo w reklamie, Produkcja materiałów video/kursów online/usługi obróbki foto/video – ceny ustalane 

indywidualnie. 

 

3. OPŁATA WPISOWA – 199 zł, okresowo podlega promocjom. Dotyczy wszystkich rodzajów usług. 

 

4. DIETOTERAPIA 

 

a. Pierwszy Wywiad Żywieniowy – 750 zł cena regularna 

b. Analiza Wyników Badań Krwi – 750 zł cena regularna 

c. Pierwsza Dietoterapia Żywieniowa – 750 zł cena regularna 

d. Kolejne Spotkania Dietoterapii – pojedynczo 750 zł cena regularna, druga i kolejne – w karnecie 349 zł/cykl (minimum 6 okresów rozliczeniowych zobowiązania, 

cena standardowa z rabatami, cena promocyjna 499 zł/cykl, cena regularna 750 zł/cykl) lub 499zł/cykl bez zobowiązania, cena standardowa (cena promocyjna 

600zł/cykl, cena regularna 700zł/cykl).  

e. Pierwsze Dopasowanie Jadłospisu oraz Zalecenia Suplementacyjne – 750 zł cena regularna 

 

PAKIET ŻYWIENIOWY - Usługobiorca może wykupić wszystkie 5 wskazanych w pkt 7 a-c oraz e usługi, za łączną kwotę 1500zł – cena standardowa, z rabatami za 

zgody marketingowe i na wykorzystanie wizerunku, w przypadku uiszczenia opłaty jednorazowo, cena promocyjna – 2000zł (zgody, 2 raty). Cena regularna 2750zł. 

 

PLAN ŻYWIENIOWY - Usługa dodatkowa przy dietoterapii - cykliczny plan żywieniowy spersonalizowany do Twoich potrzeb. Cena 349zł dla min. 6 okresów 

zobowiązania, cena standardowa z rabatami (promocyjnie 499zł). Bez zobowiązania 499zł standardowo, z rabatami (promocyjna 700 zł, regularna 1000 zł). 

https://box74.pl/owu/regulamin.pdf

