
 

 

 
 

Rezervační systém. 
 
Již nemusíte telefonovat a hledat volný termín! Můžete se sami podívat, a vybrat si dle libosti 
nejen Vámi preferované sportoviště, nebo masáž, ale třeba i jiné, které je volné a Vám bude 
vyhovovat nejen termínem, ale i svou dostupností. 
Na webových stránkách naši společnosti – www.sareza.cz, je v pravém horním rohu odkaz na 
rezervační systém, kde se můžete přihlásit, registrovat, nebo se jen podívat na obsazenost 
jednotlivých sportovišť. Pro svou registraci musíte vlastnit aktivní mobilní telefon a přístup 
na internet.  
V přihlašovacím formuláři vyplníte požadované údaje, tedy: Uživatelské jméno – jméno, 
kterým se později do systému budete přihlašovat, Heslo a potvrzení hesla – heslo, které 
budete používat pro přihlášení spolu s Uživatelským jménem, Jméno, Příjmení, Mobilní 
telefon a e-mail. Musíte zatrhnut „Souhlasím se zpracováním údajů“, pak vše po kontrole 
potvrdit – „Odeslat“. Telefonní číslo zadávejte bez mezer, a e-mailovou adresu zadejte tu, 
kterou používáte. V případě zapomenutí hesla Vám na tuto adresu bude Vaše heslo zasláno.  
Na telefonní číslo Vám v zápětí přijde SMS s jednorázovým kódem, který vyplníte do dalšího 
formuláře. Na e-mailovou adresu Vám budou přicházet také zprávy o provedených 
rezervacích, stornech, a v případě nenadálé události i zrušení Vaši objednávky 
provozovatelem. 
Od této chvíle si můžete po přihlášení rezervovat jednotlivá sportoviště a masáže dle libosti.  
 
Pro ty, kteří nemají mobilní telefon, nebo jeho číslo prostě nechtějí někam „jen tak“ zadávat, 
je možnost objednávání také. Jen musí mít permanentku Sareza, a svou registraci musí 
provést na některém ze sportovišť u správce, nebo pokladně sportovního centra. Správce 
Vás po vyplnění formuláře zaregistruje, a sdělí Vám přístupové údaje. Od této chvíle můžete 
využívat všechny výhody rezervačního systému také. 
 
V případě, že včas nezrušíte svou objednávku (minimálně 24 hodin před započetím 
rezervace), budeme po Vás požadovat zaplacení poplatku ve výši 50% z ceny objednané 
služby. Do zaplacení tohoto poplatku bude Váš přístup k rezervacím deaktivován, a Vaše 
další rezervace budou vymazány. Poplatek musíte zaplatit na sportovním centru, kde jste 
provedl rezervaci.  
Pokud nestihnete svou rezervaci včas zrušit, nevadí. Stačí však zatelefonovat na telefonní 
číslo, které je uvedeno v rezervačním systému u každého sportovního centra, nebo přímo na 
našich stránkách, a domluvit si s naším zaměstnancem termín zaplacení poplatku. Zrušení 
Vašeho přístupu – a tím i zrušení dalších rezervací, správce „odloží“ až na domluvený termín 
zaplacení. 
 
Jistě chápete, že snahou co nejlépe využít jednotlivá sportoviště, a to i eliminací některých 
našich zákazníků – „objednat a nepřijít“, snižujeme i cenu, za kterou pak sportoviště 
využíváte. 
 

http://www.sareza.cz/

