
„...Olyan, mintha egy előfizetéssel
közel 400 sportlétesítménybe és 

edzőhöz váltanál bérletet...”



MI A SPORTKÁRTYA?

✓ Egy kombinált sportbérlet, mellyel a 
Sportkártyások rendkívül változatosan 
sportolhatnak

✓ Felhasználóink közel 400 elfogadóhelyünk

150 mozgásformája közül,

30 sportágból választhatnak, több mint

60 magyarországi városban

✓ Elfogadóhelyeink száma folyamatosan 
növekszik

✓ Szolgáltatásaink 10 éve érhetőek el

✓ Általában cégek biztosítják mint juttatás vagy 
munkahelyi csoportok igényelhetik

✓ Eddig több mint 25.000 kártya
került kibocsájtásra



Elérhető mozgásformák:

✓ Fitness,  Cross training, TRX
✓ Aerobik, Spinning,
✓ Tenisz, squash, tollaslabda
✓ Body-art, flabélos, zumba
✓ Boksz, küzdősportok
✓ Jóga, pilates
✓ Úszás, wellness, szauna, masszázs
✓ Tánc, rúdtánc,
✓ Lovaglás, evezés, gokart 
✓ Stb...



SPORTKÁRTYA APPLIKÁCIÓ

✓ Mobil alapú beléptetés
✓ Aktív használatra való motiválás

✓ Online regisztráció

✓ Gyors keresés és szűrési opciók

✓ Számlaegyenleg lekérdezése

✓ Aktuális számla kiegyenlítése
✓ Edzésnapló
✓ Android és IOS operációs rendszerű 

okostelefonokon elérhető



MOBIL ALAPÚ 
BELÉPTETŐ RENDSZER
A legmodernebb, jövőbiztos 
megoldás, mellyel a felhasználóknak 
semmit sem kell magukkal vinniük, 
kizárólag a mobil telefonjuk 
szükséges a beléptetéshez.



Csatlakozási feltételek

✓ A szolgáltatást a céges email cím megadásával az App Store-ból és Google Play áruházból ingyenesen letölthető
Sportkártya applikáción keresztül lehet megrendelni. A kedvezményes feltételek csak a céges email címmel
történő regisztráció esetén aktiválhatók.

Alapinformációk

✓ A Sportkártya aktuális elfogadóhely listája elérhető honlapunkon illetve a Sportkártya mobil applikációján.
✓ A mobil applikációs igénylésnél és használatnál nincs gyártási díj és éves kártyahasználati díj, a letöltés ingyenes.

A Sportkártya használata

✓ A Sportkártyát vagy Sportkártya mobil applikációt a tulajdonosának minden belépéskor magánál kell tartania,
mert csak annak leolvasása után van lehetőség a létesítmény használatára.

✓ A belépés az adott létesítménybe a recepciónál elhelyezett beléptető rendszer segítségével történik.
✓ Elfogadóhelyeinken a honlapunkon feltüntetett szolgáltatások vehetők igénybe. Amennyiben a választott

foglalkozás emelt díjas, a különbözetet a helyszínen kell rendezni.
✓ A Sportkártya nem átruházható, csak az arra jogosult személy használhatja.

https://sportkartya.hu/hu/elfogadok/elfogado-lista
https://sportkartya.hu/hu/elfogadok/elfogado-lista


Köszönjük a figyelmet! 

www.sportkartya.hu


