
Regulamin Karnetów VR Studio  
  

Prosimy uważnie zapoznaj się z regulaminem. Stworzyliśmy go, aby wyjaśnić wszelkie kwestie 
związane z działaniem naszych karnetów. W razie dodatkowych pytań chętnie pomożemy przez 
email: biuro@vrstudio.pro.  

Wydrukowaną wersję tego regulaminu dostaniesz również przy pierwszym użyciu karnetu.  

Regulamin obowiązuje od 01.02.2020.  

1. Karnet jest ważny 3 miesiące od daty wystawienia.  

2. Karnety dostępne są w czterech wersjach: 5x1, 5x2, 10x1 oraz 10x2:  

a. Karnet 5x1 - imienny jednoosobowy:  

i. Uprawnia posiadacza do pięciu godzinnych wejść do strefy VR.  

ii. Jednorazowa wizyta może  być dłuższa niż 1 godzina. W takim przypadku 
każda rozpoczęta godzina to  kolejne wejście do strefy VR.   

b. Karnet 5x2 - imienny dwuosobowy:  

i. Uprawnia posiadacza do pięciu godzinnych wejść do strefy VR.  

ii. Posiadacz karnetu 5x2 może zaprosić od 1 do 3 osób towarzyszących: 

1. Wizyta bez lub z 1 os. towarzyszącą to zużycie 1 wejścia;  

2. Wizyta z 2 osobami towarzyszącymi to zużycie 2 wejść;  

3. Wizyta z 3 osobami towarzyszącymi to zużycie 3 wejść. 

iii. Jednorazowa wizyta może  być dłuższa niż 1 godzina. W takim przypadku 
każda rozpoczęta godzina to  kolejne wejście do strefy VR dla każdej z osób.  

c. Karnet 10x1 - imienny jednoosobowy:  

i. Uprawnia posiadacza do dziesięciu godzinnych wejść do strefy VR.  

ii. Jednorazowa wizyta może  być dłuższa niż 1 godzina. W takim przypadku 
każda rozpoczęta godzina to  kolejne wejście do strefy VR.   

d. Karnet 10x2 - imienny dwuosobowy:  

i. Uprawnia posiadacza do dziesięciu godzinnych wejść do strefy VR.  

ii. Posiadacz karnetu 10x2 może zaprosić od 1 do 3 osób towarzyszących: 

1. Wizyta bez lub z 1 os. towarzyszącą to zużycie 1 wejścia;  

2. Wizyta z 2 osobami towarzyszącymi to zużycie 2 wejść;  

3. Wizyta z 3 osobami towarzyszącymi to zużycie 3 wejść. 



iii. Jednorazowa wizyta może  być dłuższa niż 1 godzina. W takim przypadku 
każda rozpoczęta godzina to  kolejne wejście do strefy VR dla każdej z osób.  

  

3. Nie ma możliwości przedłużenia ważności karnetu.  

4. Nie ma możliwości zwrotu ani wymiany karnetu.  

5. Nie ma możliwości przekazania karnetu innej osobie po jego wystawieniu.  

6. Karnet jest imienny - nosi nazwisko Posiadacza. Tylko posiadacz może używać karnetu.  

7. Przed wizytą Posiadacz proszony jest o okazanie karnetu oraz dowodu tożsamości.  

  


