
SOTO – Dalekowschodnie Centrum Kulturalno-Sportowe 

- Karnety są wystawiane imiennie na jedną osobę  

- Wstęp na zajęcia możliwy jest po dokonaniu płatności  

- Niewykorzystane treningi nie przechodzą na następny okres 

- Możliwość ustalenia wygodnego dla siebie terminu realizacji  

- Brak opłaty rejestracyjnej, tzw. „wpisowego”  

- Karnety można kupować na prezent - wystawiamy wtedy 

karnet na imię i nazwisko podane przez klienta 

     ZNIŻKI:  

5% – za wpłaty poprzez Strefę Klienta obsługiwaną przez 

zintegrowane bezpieczne płatności Przelewy24.pl – zniżka 

P24  

   oraz 

5% – za każdą osobę, dla 2 i więcej osób z rodziny (pierwszy stopień 

pokrewieństwa) – Zniżka Rodzinna  

   lub 

5% – od 4-go okresu opłacanego bez przerwy - Zniżka za Ciągłość  

 

Zniżka Przelewy24.pl łączy się ze Zniżką Rodzinną lub za Ciągłość, 

Zniżka Rodzinna nie łączy się ze Zniżką za Ciągłość,  

ZNIŻKI NIE DOTYCZĄ TRENINGÓW INDYWIDUALNYCH 

 

OPŁATY  

 

obowiązują od 1 września 2017r. 

 

 

        Wnosząc jedną opłatę masz do dyspozycji zajęcia wszystkich Sztuk Walki i Akrobatyki. Możesz 

dowolnie przychodzić na treningi w ramach wykupionego limitu.   

 OPŁATY ZA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH - KARNETY: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Honorujemy karty i zniżki: 

 

                     

 

KARNET 

Liczba zajęć / Okres 

 

OPŁATA 
 

w przedpłacie 

1 – pojedyncze wejście 40,-zł 

OPEN /7 dni 90,-zł 

OPEN /14 dni 140,-zł 

4 /28 dni 130,-zł 

8 /28 dni 170,-zł 

12 /28 dni 190,-zł 

OPEN /28 dni 240,-zł 

12 /84 dni 330,-zł 

24 /84 dni 450,-zł 

36 /84 dni 510,-zł 

OPEN /84 dni 640,-zł 

TRENING INDYWIDUALNY 
60min. 

150,-zł 

dla nowych uczestników - pierwszy trening GRATIS! 

Wpłaty za zajęcia można dokonywać: 
    
- w Strefie Klienta (na stronie soto.waw.pl), poprzez zintegrowane bezpieczne płatności 
Przelewy24.pl – (5% Rabat) 

   - w Recepcji Klubu  
   - w przedpłacie na konto – podając dane: 

 Konto: SOTO - Aleksandra i Tomasz Sowińscy, Warszawa 
 Nr konta (ALIOR Bank): 88 2490 0005 0000 4500 5156 3412 

    Prosimy o dokładne opisywanie tytułu płatności: 

 [ Imię Nazwisko Uczestnika – Nazwa Karnetu – Okres karnetu - Opis płatności ] 

 


