
4 // Escolha o seu tipo de adesão

2 // Escolha o clube 3 // Data de início

5 // Preencha o restante formulário de adesão

Telemóvel

Morada
(rua) Localidade

NIBCódigo
Postal

Data de
NascimentoNIF Sexo

Primeiro 
Nome Apelidos

Empresa Como nos
conheceu?

e-mail

Morada
(número/andar)

Declaro ainda que assumo a especial obrigação de me assegurar a todo o momento, e a título 
prévio, de que não tenho quaisquer contra-indicações para a prática das actividades físicas e/ou 
desportivas que pretendo levar a cabo nos Clubes Fitness Hut, assumindo igualmente, de forma 
consciente, a responsabilidade inerente à prática das mesmas.*

Declaro que os dados acima apresentados são verdadeiros, da minha titularidade e/ou estou 
autorizado a transmitir o mesmos, e reconheço que falsas declarações e/ou transmissão abusiva 
de dados poderá implicar consequências legais. Mais declaro ter conhecimento e aceitar o 
Regulamento dos Clubes Fitness Hut, Regime de recolha e tratamento de Dados Pessoais e 
Condições de Inscrição e Manutenção, nomeadamente quanto à política de cancelamento da 
inscrição e período de reflexão.

A Fitness Hut procede à recolha e ao tratamento dos seus dados pessoais nos termos da Política 
de Privacidade, sendo-lhe garantido o direito de rectificação dos seus dados pessoais e acesso 
aos mesmos nos termos aí descritos. Não autorizo a recolha e o tratamento dos meus dados 
pessoais para efeitos de marketing e divulgação de novidades e oportunidades da Fitness Hut.

6 // Declaro que li na integra
      e aceito sem reservas:

 Informação Pré-Contratual

Condições de Adesão

Regulamento dos Clubes

Política de Privacidade

Obrigado pelo preenchimento do formulário.
Por favor grave este formulário e reenvie para o(a) consultor(a) Fitness Hut.

Todos os campos são de preenchimento obrigatório

Conheça os tipos de adesão ao Fitness Hut que tem à sua disposição:

€
 

 

 

 
Inscrição InicialVantagensTipo de adesão Valor Semanal

Data Limite

Consultor

75€    %
desconto

› Utilização exclusiva do espaço do ginásio 
(sala de máquinas);

› Utilização dos balneários e áreas sociais;
› Horário livre trânsito.
› Participação em todas as aulas de grupo 

(máximo de 2 aulas por dia);
› Utilização de todos os clubes Fitness Hut.

› Utilização exclusiva do espaço do ginásio 
(sala de máquinas);

› Utilização dos balneários e áreas sociais;
› Sem acesso a aulas de grupo;
› Seg. a Sex.
9:00 - 11:30 / 14:00 - 17:00 / 21:00 - 22:30
› Sáb, Dom e Fer.
14:00 - 17:00

€

75€    %
desconto

6,60€
/ semana 

4,40€
/ semana Um clube, um ginásio,

um horário.

FUNDADOR

Abertura do clube

Todos os clubes,
todas as aulas.

FUNDADOR

http://www.fitnesshut.pt/downloads/Fitness_Hut_Termos_de_Uso_Fitnesshut.pt_(303658_2).pdf
http://www.fitnesshut.pt/downloads/Fitness_Hut_Contrato_de_Adesao_Clientes_Ginasio_(Condicoes_de_Adesao)_(303639_4).pdf
http://www.fitnesshut.pt/downloads/Fitness_Hut_Regulamento_do_Clube_(303927_2).pdf
http://www.fitnesshut.pt/downloads/Fitness_Hut_Politica_de_Privacidade_Fitnesshut.pt_(303657_2).pdf
initiator:andreia.rosa@fitnesshut.pt;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:2e738ad152c5421d88582fb58f91b833
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