
Recomanem roba còmoda d’esport per aconseguir realitzar els exercicis de forma més àgil. Obligatori
duu una tovallola per les classes de la sala polivalent, mitjons nets, en cas de fer Pilates Reformer

antilliscants i si ho creus necessari, una botella d’aigua per hidratar-te durant la classe.

COM VESTIR-SE I QUÈ PORTAR

En targeta de crèdit, en efectiu o domiciliació bancària. En el cas de domiciliació bancària, NUU
domiciliarà els rebuts passant la remesa bancària a dia 1 de cada mes. En el cas de devolució del rebut,

el client haurà d'abonar 3 euros de gastos de devolució bancària junt amb la mensualitat.

MÈTODES DE PAGAMENT

L’alumne té un termini màxim de 24h abans de començar l’activitat per cancel·lar la reserva. En cas
contrari, es reduirà el crèdit utilitzat i comptarà com si hagués fet l’activitat. La no assistència a la

classe, serà motiu de perdre la mateixa i que no sigui reembolsable de cap forma.

CANCEL·LACIONS

L’alumne haurà d’arribar puntual a classe. Espai Nuu deixarà un marge de 5 minuts un cop hagi
començat la classe perquè els alumnes puguin entrar, un cop passats aquests 5 minuts, no es permetrà

l’entrada de ningun alumne a la sala de classe quedant com a realitzada la mateixa.

HORARI D’ARRIBADA

NOTES LEGALS CLIENTS
ESPAI NUU

Tot alumne que faci ús de les classes i maquinàries, ho farà voluntàriament i sota la seva exclusiva
responsabilitat. Així mateix, es compromet al bon ús de les instal·lacions del centre.

 Ni l’Espai Nuu ni el personal, es farà responsable de lesions o patologies que no s’hagin declarat
prèviament per l’alumne.

RESPONSABILITAT I OBLIGACIONS PRÈVIES DE L’ALUMNE



Tant el centre com els treballadors, no es responsabilitzen de qualsevol negligència que pugui ser
causada per l’alumne així com dels seus efectes personals. 

 
Espai Nuu podrà realitzar fotografies o vídeos sobre la meva persona que posteriorment poden ser

publicades a les xarxes socials o pàgina web de l’empresa. 
 

No està permesa la venda de cap mena de producte o servei dintre de l’espai. 
 

Existeixen càmares de videovigilància en el centre, convenientment assenyalades, amb la finalitat de
garantir la seguretat de treballadors i socis.
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