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În data de 05.06.2018, a început parteneriatul dintre 7card și Corpul Național al 

Polițiștilor, conform Convenției 5031190, prin care membrii Corpului Național al Polițiștilor pot 

beneficia de abonament pe o perioada de  1 lună, 3, 6, 12 luni.  

 

Până la data de 15.08.2018, abonații noi vor beneficia de o reducere de 20% față de tariful 

standard (pentru a beneficia de această reducere membrii Corpului Național al Polițiștilor trebuie să 

introducă, când se înscriu, codul de reducere: VARACU7CARD), iar începand cu a doua luna de 

abonament vor beneficia de urmatoarele oferte: 

 

- 2 luni la preț de o luna * Ofertă valabilă până la data de 15.08.2018 
- 6 luni la preț de 4 luni * Ofertă valabilă până la data de 15.08.2018 

 

(Prețul standard pentru un abonament în București este de 130 lei, iar în restul orașelor de 99 lei, 

TVA inclus, prețuri valabile pana la data de 31.08.2018)  

 

Informații despre accesarea abonamentului 7card le puteți primi de la 

reprezentantul nostru domnul Dan Toader, telefon 0743014198. 

 

Vă reamintim că parteneriatul are ca obiect ofertarea exclusivă pentru membri organizației 
profesionale a unor activități sportive și de relaxare.  

7card este serviciul care oferă accesul la cea mai mare rețea de activități sportive și de 

relaxare, cu parteneri în peste 40 de orașe, cu peste 600 de locații și 40 de activități diferite.  
7card oferă abonaților posibilitatea să încerce zilnic activități sportive sau de relaxare diferite: 

kangoo jumps, înot, dansuri, zumba, pilates, squash, tenis, fitness sau aerobic, escaladă acestea 

fiind numai câteva dintre acestea (pentru mai multe detalii: https://app.7card.ro/retea).  
Pentru a avea acces la beneficiile 7card se folosește aplicația 7card mobile app! Este ușor de 

folosit și reprezintă modalitatea de acces la sală, totodată este utilă pentru a găsi centrele și 

activitățile preferate din rețeaua 7card, prin geolocalizare. 

 

Tot ce trebuie să faci ca să ai parte de 7card, este: 
Să fii membru CNP  
Să ai cont de Utilizator 7card  

 Aplicația 7card mobile app! instalată pe mobil din Google Play sau din App Store. 

 

Președinții Consiliilor Teritoriale au primit afișe și flyere cu prezentarea 7card. 
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