12 MONTH MEMBERSHIP
CONTRACT RENEWAL
Renew a 12 month contract, get 50% off 4 DD or 50% off 2 DD plus 3 personal training sessions.
50% 4 DD
TERMS AND CONDITIONS
1. 4 weeks of membership dues (or 8 weeks at half price) and a joining gift is available to
members receiving this email who sign up to a new 12 month membership within 30
days of their Initial Commitment Period ending.
2. To qualify for the offer, a joiner must complete Virgin Active’s membership sign up
process.
3. Virgin Active will apply the offer to the member’s first full direct debits from the
membership start date such that the Member will receive four fortnightly Membership
Dues (or freeze fee) payments discounted by 50% on a 12 month engagement. The
offer is the equivalent of four (4) weeks of Membership Dues or Freeze Fees as
applicable when the discount is being applied.
4. Early termination fee applies if membership is cancelled during the initial commitment
period.
5. Offer not available in conjunction with any other offer and excludes personal training
or other services.
50% 2 DD plus 3 personal training sessions.
TERMS AND CONDITIONS
1. 2 weeks of membership dues (or 4 weeks at half price), 3 personal training sessions and
a joining gift is available to members receiving this email who sign up to a new 12 month
membership within 30 days of their Initial Commitment Period ending.
2. To qualify for the offer, a joiner must complete Virgin Active’s membership sign up
process.
3. Virgin Active will apply the offer to the member’s first full direct debits from the
membership start date such that the Member will receive two fortnightly Membership
Dues (or freeze fee) payments discounted by 50% on a 12 month engagement. The
offer is the equivalent of two (2) weeks of Membership Dues or Freeze Fees as
applicable when the discount is being applied.
4. Personal Training Sessions must be used within 4 weeks of new membership start
date.
5. Early termination fee applies if membership is cancelled during the initial commitment
period.
6. Offer not available in conjunction with any other offer and excludes personal training
or other services.

ข้อเสนอต่อสัญญาสมาชิกแบบ 12 เดือน

เมื่อต่อสัญญาสมาชิกแบบ 12 เดือน เลือกรับส่วนลดค่าสมาชิก 50% สี่รอบบิล หรือ ส่วนลดค่าสมาชิก
50% สองรอบบิลและรับบริการเทรนออกกาลังกายส่วนตัว 3 ครั้ง
50% สีร่ อบบิล
เงือ
่ นไขและข้อตกลง
1. ออกกาลังกายฟรี 4 สัปดาห์ (หรือค่าสมาชิกครึ่งราคาของ 8 สัปดาห์) และรับของขวัญแรกเข้า
สาหรับสมาชิกที่ได้รับอีเมลและต่อสัญญาสมาชิกใหม่ 12 เดือน ภายใน 30 วันนับจากวันที่
สัญญาขั้นต่าสิ้นสุดลง
2. สมาชิกจะต้องลงนามในสัญญาข้อตกลงการเป็นสมาชิก
และดาเนินตามขั้นตอนการสมัคร
สมาชิกโดยครบถ้วน
3. เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ จะมอบส่วนลดในรอบบิลแรกนับจากวันเริ่มต้นสมาชิก โดยจะได้รับส่วนลด
50% ของค่าสมาชิก (หรือค่าหยุดพักสมาชิก) รวมสี่ (4) รอบบิล สาหรับสัญญา 12 เดือน
ข้อเสนอนี้เป็นส่วนลดเทียบเท่ากับค่าสมาชิก (หรือค่าหยุดพักสมาชิก) สี่สัปดาห์
4. กรณียกเลิกก่อนสัญญาครบกาหนด มีค่าธรรมเนียมยกเลิกก่อนสัญญาครบกาหนด
5. ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้รว
่ มกับข้อเสนออื่น และไม่รวมค่าฝึกเทรนออกกาลังกายส่วนตัวหรือ
บริการอื่นๆ
50% สอบรอบบิลและการเทรนออกกาลังกายส่วนตัว 3 ครัง้
เงือ
่ นไขและข้อตกลง
1. ออกกาลังกายฟรี 2 สัปดาห์ (หรือค่าสมาชิกครึ่งราคาของ 4 สัปดาห์) การเทรนออกกาลังกาย
ส่วนตัว 3 ครั้งและรับของขวัญแรกเข้า สาหรับสมาชิกที่ได้รับอีเมลและต่อสัญญาสมาชิกใหม่
12 เดือน ภายใน 30 วันนับจากวันที่สัญญาขั้นต่าสิ้นสุดลง
2. สมาชิกจะต้องลงนามในสัญญาข้อตกลงการเป็นสมาชิก และดาเนินตามขั้นตอนการสมัคร
สมาชิกโดยครบถ้วน
3. เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ จะมอบส่วนลดในรอบบิลแรกนับจากวันเริ่มต้นสมาชิก โดยจะได้รับส่วนลด
50% ของค่าสมาชิก (หรือค่าหยุดพักสมาชิก) รวมสอง (2) รอบบิล สาหรับสัญญา 12 เดือน
ข้อเสนอนี้เป็นส่วนลดเทียบเท่ากับค่าสมาชิก (หรือค่าหยุดพักสมาชิก) สองสัปดาห์
4. การใช้สิทธิ์เทรนออกกาลังกายส่วนตัว 3 ครั้ง จะต้องใช้ภายใน 4 สัปดาห์นับจากวันเริ่มต้น
สัญญาสมาชิกฉบับใหม่
5. กรณียกเลิกก่อนสัญญาครบกาหนด มีค่าธรรมเนียมยกเลิกก่อนสัญญาครบกาหนด
6. ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้รว
่ มกับข้อเสนออื่น และไม่รวมค่าฝึกเทรนออกกาลังกายส่วนตัวหรือ
บริการอื่นๆ

