
 

 
Condições Gerais de Uso do Serviço Andjoy 

 
Estas condições gerais de uso e informação e legal (em diante, “Condições Gerais”) regulam o uso e                 
acesso a www.andjoy.life (em diante, o “Site”) e a aplicação de telemóvel (em diante, a “App”),                
denominados conjuntamente como a Plataforma, propriedade de GYM SERVICES ONLINE, S.L. (em            
diante, “Andjoy”), e também os conteúdos e serviços que a Plataforma põe à disposição dos utilizadores                
(em diante, “Clubber”).  

A adquisição de quaisquer serviços supõe a aceitação plena e sem reserva de todas e cada uma das                  
Condições Gerais que se indicam, sem prejuízo da aceitação das condições particulares que pudessem ser               
aplicadas ao adquirir determinados serviços a través do serviço denominado Andjoy..  

 
1. Finalidade  
 
A Plataforma foi desenhada para dar a conhecer os serviços oferecidos por Andjoy, que consistem em                

pôr à disposição um serviço (em diante, o “Serviço”) que permite contratar acesos a centros com                
instalações desportivas tais como ginásios, hotéis, clubes desportivos, spas, centros de yoga, pilates,             
dança, salas de crossfit ou piscinas, entre outros (em diante, o “Centro”). O Serviço inclui adicionalmente a                 
possibilidade de gestão de reservas de aulas ou sessões desportivas para os Clubbers, através da               
Plataforma.  

 
2. Informação Geral  
 
Andjoy, cumprindo o artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de julho, de Serviços à Sociedade de Informação                  

e Comércio Eletrónico, informa de que a propriedade do Site e a App corresponde a:  
 
- GYM SERVICES ONLINES, S.L.  
- N.I.F: B-66158718  
- Domicilio social: Calle Vía de los Poblados 3, Edif. 3 - 2ª Planta, 28033, Madrid.  
- Está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 38.811, folio 202, hoja M-689.917.  
 
Para qualquer comunicação, Andjoy facilita o seguinte endereço de correio eletrónico:           

contacto@andjoy.life.  
 
3. Disponibilidade do Serviço  
 
Andjoy presta o Serviço referido nestas Condições Gerais no território de Espanha e Portugal. O               

Clubber poderá aceder ao Serviço através do Site ou através da App, disponível Serviço que se oferece aos                  
Clubbers. Assim, Andjoy poderá, em qualquer momento, acrescentar novos centros aos ofertados            
atualmente dentro do Serviço, modificar as suas condições ou deixar de oferecer centros existentes. O               
Clubber terá acesso à informação atualizada sobre as mudanças mencionadas em todo o momento através               
da Plataforma.  

 
4. Subscrição ao Serviço  
 
Se uma ou mais estipulações feitas nestas Condições Gerais não são válidas ou não são vinculantes,                

serão substituídas por Andjoy, no entanto, o resto das estipulações continuarão em pleno vigor. O Serviço                
permite diferentes modalidades de acesso:  



 

- Acesso 1 dia  
- Modalidade Fit, Dynamic ou Active: que permitirá o acesso aos Centros colaboradores dependendo              

dos que estejam incluídos em cada modalidade e nas modalidades inferiores.  
 
4.1 Processo de compra e subscrição  
 
Para poder ser Clubber, é indispensável:  
● Descarregar a App de Andjoy  
● Que o Clubber seja maior de idade  
● Que o Clubber se registe em Andjoy e preencha o formulário, incluídos os dados de pago. 
● Aceitar a Política de Privacidade e Proteção de Dados de Andjoy  
● Aceitar a Política de Cookies  
● Autorizar o Pagamento da subscrição correspondente.  

 
No caso de o Clubber facilitar qualquer dado falso, inexato ou incompleto, ou no caso de Andjoy                 

considerar que existem motivos fundados para duvidar sobre a veracidade, exatidão e integridade dos              
mesmos, poderá negar o acesso e o uso presente ou futuro da Plataforma ou de quaisquer conteúdos e/ou                  
serviços.  

 
Os passos a seguir para realizar a compra são:  
 
● Acedera“registrar-se grátis” eintroduzir um correio eletrónico, uma palavra passe, nome completo           

e telefone, ou então, mediante a sua conta de Facebook.  
● Andjoy proporcionará a cada Clubber um nome de usuário (username) que corresponderá com o              

correio eletrónico que o Clubber tenha usado para se registar ou através do que tenha acedido                
desde a sua conta de Facebook. Esse username é estritamente confidencial. O Clubber             
compromete-se a não divulgar os dados relativos à sua conta nem fazê-los acessíveis a terceiros.               
Ao mesmo tempo será o responsável no caso de uso desses dados por terceiros, incluídas as                
manifestações vasadas na página web, ou qualquer outra acusação que realize mediante o uso do               
seu username e/ou palavra passe.  

● Selecionar a modalidade Andjoy que deseja comprar (Acesso 1 dia ou Fit, Dynamic ou Active)  
● Introduzir dados de pagamento  
● Subscrever-se para formar parte de Andjoy 

 
 4.2 Pagamento  
 
Uma vez aceites as Condições Gerais, a Política de Privacidade e introduzidos todos os dados               

solicitados, o Clubber deverá realizar o pagamento mediante:  
 

➢ Plataforma: www.zooz.com  
➢ Zooz é uma plataforma de pagamento independente de Andjoy que facilita uma operação segura              

e ágil para o Clubber. Qualquer pergunta ou incidência com este sistema de pagamento deverá               
ser tratada com www.zooz.com. Andjoy não assume nenhuma responsabilidade derivada do           
funcionamento ou uso de Zooz por parte do Clubber.  

➢ Ou passarelas integradas na Plataforma: Cartão de crédito ou PayPal.  
 
5. Ativação, duração, renovação e baixa  
 
5.1 Ativação e duração  
 
Una Compañía del Grupo GYM SERVICES ONLINE, S.L (NIF B66158718) Calle Vía de los Poblados               



 

3, Edif. 3 - 2ª Planta, código Postal 28033 de Madrid, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al f A                     
subscrição tem caráter mensal e o período mínimo de contratação será de um mês. O Clubber, assim como                  
foi indicado na Plataforma, ao pagar essa quantidade fixa terá acesso aos Centros desportivos. Quando se                
tiverem realizado os passos anteriores, o Clubber terá ativa a sua subscrição e poderá começar a desfrutar                 
do Serviço que oferece Andjoy.  

 
Andjoy não pode garantir a identidade dos Clubbers registados, por tanto, se o Clubber achasse que a                 

aplicação e/ou a conta em seu nome estão a ser usadas sem a sua autorização, deve notifica-lo a Andjoy                   
imediatamente a través de contacto@andjoy.life  

 
5.2 Renovação  
 
O Clubber que contratar as modalidades de Acesso “ANDJOY”, “Acesso Menual” ou “Acesso 1 Dia”               

autoriza expressamente a Andjoy ao recebimento recorrente de cada período mensal do importe             
correspondente a cada modalidade de Acesso contratada. Assim, a renovação será automática, excepto             
cancelamento expresso por parte do Clubber através da App ou do Site.  

 
5.3 Não renovação e pausa  
 
O Clubber não renova (se escolher a opção “Não Renovar”) a sua subscrição em qualquer momento                

antes da próxima renovação, e obterá a informação relativa ao dia em que finaliza a atual na Plataforma.                  
Independentemente o dia em que cancelar a subscrição, o Clubber tem acesso ao serviço até o último dia                  
da sua atual subscrição. Em nenhum caso será feito um reembolso das tarifas já pagadas para o período                  
atual. A não renovação determina a perda de qualquer crédito, bónus, código ou desconto que ainda estiver                 
sem usar, incluindo o desconto que possa corresponder aos seus “Friend&Family”.  

 
O Clubber poderá pausar (se escolher a opção “Pausar”) a sua subscrição em qualquer momento               

antes da data de renovação, tendo que pagar o valor de 5€, 10€ ou 15€ dependendo da modalidade                  
contratada. Esta tarifa dará direito a um treinamento gratuito por mes num centro adscrito à modalidade. Se                 
o Clubber for utilizador do Dynamic ou Active, quando reaticar a subscrição manterá os seus Rewards ou                 
descontos. Se o Clubber for utilizador do Andjoy Corporate poderá reativar em qualquer momento e               
manterá o desconto que tivessem os seus “Friend&Family”. A reativação será realizada no momento em               
que a pausa for desativada, e será realizado o recebimento do montante correspondente à modalidade               
escolhida.  

 
5.4 Baixa  
 
O Clubber poderá dar-se de baixa de Andjoy enviando um email a contacto@andjoy.life. Uma vez seja                

dado de baixa, o Clubber perde qualquer crédito, bónus, código ou desconto que ainda não tenha sido                 
usado, incluindo o desconto que possa corresponder aos seus “Friend&Family”.  

 
6. Uso do Serviço  
 
6.1 Uso e Validação do Serviço  
 
Uma vez finalizado o processo de compra o Clubber receberá confirmação da mesma através de               

correio eletrónico que tenha usado para a ativação da conta. A partir desse momento o Clubber poderá usar                  
a sua subscrição Andjoy que lhe vai permitir um Acesso diário a um Centro aderido à modalidade                 
selecionada.  

 
O Acesso ao Centro realizar-se-á através da App em “O meu Acesso”. Quando o Clubber estiver perto                 



 

do Centro a que deseja ir, desde a App, serão indicados os Centros que estejam a 250 metros (veja a                    
secção de “Geolocalização”) e automaticamente irá selecionar-se o que estiver mais perto. Se o Clubber               
desejar solicitar Acesso em algum diferente só terá de mudá-lo desde o mapa ou desde o listado que                  
aparece. Uma vez escolhido o Centro, deverá “validar” e esperar a confirmação por parte do Centro. O                 
Clubber terá 10 minutos para entrar ao ginásio selecionado desde o momento em que tenha solicitado                
Acesso.  

 
6.2 Geolocalização  
 
Andjoy poderá arrecadar e utilizar dados precisos sobre localizações, incluindo a localização geográfica             

em tempo real do computador ou dispositivo móvel do Clubber sempre que este tenha dado a sua                 
autorização. Estes dados de localização são recolhidos e utilizados por Andjoy para mostrar aos Clubbers               
os Centros mais próximos segundo a sua localização. Os dados mencionados não serão revelados a outros                
Clubbers da Plataforma nem a terceiras pessoas sem prévia autorização do Clubber, que poderá modificar               
em todo o momento o conteúdo visível através da secção “”Política de Privacidad”.  

 
6.3 Acesso, reserva e cancelamento às atividades.  
 
A subscrição é pessoal e intransferível, por tanto, o Clubber deverá mostrar uma prova de identidade                

no Centro se lhe por exigido.  
 
A subscrição oferece ao Clubber a possibilidade de reservar por adiantado uma atividade através da               

Plataforma, sendo em algumas ocasiões necessário reservar por adiantado para poder aceder a algumas              
atividades. O número de Acessos por mês é limitado para determinadas atividades e em determinados               
Centros, no entanto, o Clubber, em todo o momento, tem visibilidade sobre o anterior na ficha de cada                  
Centro.  

 
O Clubber, na secção “O meu Andjoy”, tem acesso a “As minhas Reservas”, de onde poderá gerir as                  

reservas que tenha realizado e até cancelar. Além disso, em “Horário de Atividades”, o Clubber poderá                
buscar a aula que desejar e se quiser reserva prévia, a Plataforma dará a opção de reservar.  

 
O Clubber que tenha reservado uma aula e não puder assistir deverá cancelar dentro do período de                 

tempo que o Centro estabelece no momento em que é realizada a reserva. Se pelo contrario, o Clubber não                   
cancelar a reserva a tempo ou não aparece, terá uma penalização de 10€ que serão descontados do                 
método de pagamento selecionado.  

 
6.4 Promoções e descontos para familiares e amigos:  
 
Andjoy oferece com frequência promoções para novos utilizadores mediante as que é aplicado um              

desconto para o primeiro / os primeiros meses da subscrição. Estas promoções não estarão disponíveis               
para os Clubbers existentes.  

 
6.5 Friends & Family  
 
Se o Clubber for utilizador do Andjoy Corporate receberá, em alguns casos, um desconto para que os                 

seus familiares ou amigos desfrutem de uma subscrição a um preço melhor.  
 
6.6 “Friend Pass”  
 
O Andjoy oferece ao Clubber a possibilidade de convidar a um familiar ou amigo para que treinem                 



 

juntos. Dependendo da modalidade selecionada pelo Clubber obterá: 1 convite para a modalidade Dynamic              
e 2 convites para a modalidade Active.  

 
7. Privacidade  
 
Para consultar a Política de privacidade atual de Andjoy, carregue Aqui  
 
Andjoy não recolhe nem pede dados de tipo pessoal de meninos menores de 18 anos, é por isso que                   

um menor de 18 não deve continuar com o registo na Plataforma. Se Andjoy tivesse conhecimento de se                  
terem recolhido dados pessoais de um menos de 18 anos procederá à eliminação dos mesmos com a maior                  
brevidade possível. Paralelamente, se o destinatário destas Condições Gerais tivesse indícios de que um              
menor de 18 anos proporcionou a Andjoy dados de tipo pessoal deve comunica-lo através do endereço                
contacto@andjoy.life.  

 
8. Obrigações do Clubber  
 
O Clubber é completamente responsável do uso correto do seu perfil e outros conteúdos da Plataforma                

sujeitos à lei vigente, seja nacional ou internacional, e aos princípios da boa fé, bons costumes e ordem                  
pública. E especificamente, adquire o compromisso de observar diligentemente estas Condições Gerais.  

 
Os Clubbers não usarão o seu perfil e resto de conteúdos da Plataforma com fins ou efeitos ilícitos e                   

que danifiquem os direitos e interesses de terceiros, ou que de qualquer maneira possam danificar,               
inutilizar, afetar ou deteriorar a Plataforma, os seus conteúdos e os seus serviços. Também, fica proibido                
impedir a normal utilização ou desfrute da Plataforma a outros Clubbers.  

 
Quem não cumprir estas obrigações responderão a quaisquer prejuízo ou dano que provocarem.             

Andjoy não responderá por nenhuma consequência, dano ou prejuízo que pudessem ser derivados de esse               
acesso ou uso ilícito por parte de terceiros.  

 
Em geral, o Clubber compromete-se, a título enunciativo e não taxativo, a:  
 
● Não usar Plataforma para fins ilegais ou não autorizados.  
● Usar como máximo 1 dispositivo móvel para aceder aos Centros com os que Andjoy colabora. Se                

não for assim, Andjoy reserva o direito a poder findar a sua subscrição no momento, pois pode ser                  
considerado como uso fraudulento.  

● Não realizar ações publicitárias de bens ou serviços sem a prévia autorização de Andjoy.  
● Não guardar, armazenar, divulgar, publicar, distribuir ou partilhar qualquer conteúdo que possa            

supor uma intromissão ilegítima ou vulnerabilidade de qualquer forma dos direitos fundamentais            
ao honor, imagem e intimidade pessoal e familiar de terceiros e, muito especialmente dos              
menores de idade.  

● Não guardar, armazenar, divulgar, publicar, distribuir ou partilhar qualquer material ou informação            
que for ilegal, racista, xenófobo, obsceno, pornográfico, abusivo, difamatório, enganoso,          
fraudulento ou de qualquer forma contrária à moral ou à ordem pública.  

● Não alterar ou modificar, total ou parcialmente a Plataforma, evitando, desativando ou            
manipulando de outra maneira funções ou serviços da Plataforma.  

● Não transgredir os direitos de propiedade industrial e inteletual ou as normas reguladoras da              
proteção de dados de tipo pessoal.  

● Não usar a Plataforma para injuriar, difamar, intimidar, violar a própria imagem ou assediar outros               
Clubbers.  

● Não aceder às contas de correio electrónico de outros Clubbers.  
● Não introduzir vírus informáticos, arquivos defeituosos, ou qualquer outro programa informático           

que possa provocar danos ou alterações nos conteúdos ou sistemas de Andjoy ou terceiras              
pessoas.  



 

● Não enviar correios eletrónicos de tipo massivo e/ou repetitivo a múltiplas pessoas, nem mandar              
endereços de correio eletrónico a terceiros sem a sua autorização.  

● O Clubber é obrigado a aceitar as normas internas do Centro prévio uso do Acesso. No caso de                  
não aceitar ou infringir as normas internas, o Centro poderá ter o direito de não admitir e negar a                   
entrada ao Clubber.  

 
9. Comunicações  
 
Qualquer Clubber poderá denunciar a outro Clubber quando considerar que outro Clubber está a              

infringir estas Condições Gerais. Assim, todos os Clubbers podem informar a Andjoy de qualquer abuso o                
vulnerabilidade das atuais condições, através do correio eletrónico contacto@andjoy.life. Andjoy verificará           
esta denúncia, o antes possível, e adotará as medidas que achar oportunas. 

 
Cada utilizador da Plataforma realizará a atividade desportiva concreta sob a sua responsabilidade e              

declara estar em condições físicas ótimas para enfrenta-la. No entanto, Andjoy aconselha a todos os seus                
Clubbers que passem um reconhecimento médico prévio para detectar e descartar qualquer anomalia             
incompatível com praticar desporto. Também, aconselha a todos os seus Clubbers a que realizem controlos               
rotineiros para evitar qualquer lesão ou anomalia física.  

 
O Clubber isenta a Andjoy de quaisquer responsabilidades por danos ocasionados pelo uso             

inapropriado das instalações dos Centros ou pela prática de atividades físicas não adequadas para o seu                
estadofísico.  

 
10. Responsabilidade Andjoy  
 
● O Clubber é responsável de contar com os serviços e equipamentos necessários para a              

navegação na Internet e para aceder à Plataforma de Andjoy. No caso de qualquer incidência ou                
dificuldade para aceder a www.andjoy.life, o Clubber pode contactar com Andjoy no correio             
electrónico contacto@gymsforless.com, que procederá a analisar a incidência e dará indicações           
ao Clubber sobre como resolvê-la o antes possível.  

● Andjoy não responderá no caso de interrupções do serviço, erros de conexão, falta de              
disponibilidade ou deficiências no serviço de acesso à Internet, nem por interrupções na rede de               
Internet ou por qualquer outra razão alheia ao controlo de Andjoy.  

● Andjoy não se responsabiliza dos erros de segurança que se possam produzir nem dos danos que                
possam surgir no sistema informático do CLubber (hardware y software), nos ficheiros ou             
documentos armazenados no mesmo, como consequência de:  
❏ A presença de um vírus no sistema informático oo aparelho móvel do Clubber que seja               

utilizado para a conexão aos serviços e conteúdos da Plataforma  
❏ Um mau funcionamento do navegador  
❏ Do uso de versões não atualizadas do mesmo  

 
Andjoy não assume nenhuma responsabilidade derivada dos conteúdos ligados (Links) que           

possibilitem, através da Plataforma, o Acesso ao Clubber a prestações e serviços oferecidos por terceiros,               
sempre que forem alheios à mesma. Por tanto, Andjoy não se responsabiliza nem da informação contida                
nos mesmos bem de quaisquer efeitos que pudessem derivar-se dessa informação.  

 
Se qualquer Clubber ou terceiro observasse que esses links possam ser contrários às leis, a moral ou a                  

ordem pública, deverá comunicarno-lo através do correio electrónico contacto@andjoy.life  
 
11. Atualização e modificação Plataforma  
 
Andjoy, com o objetivo de melhorar constantemente os serviços que oferece, reserva o direito de               



 

modificar, em qualquer momento e sem prévio aviso estas Condições Gerais e a Política de Privacidade. Os                 
Clubbers deverão ler atentamente as Condições Gerais ao aceder à Plataforma. Em qualquer caso, aceitar               
os mesmos será um passo prévio e indispensável para aceder aos serviços e conteúdos disponíveis de                
Andjoy.  

 
De igual maneira, Andjoy reserva a faculdade de efetuar, em qualquer momento e sem ser preciso                

prévio aviso, atualizações, modificações ou eliminação de informação contida na sua Plataforma, na             
configuração e apresentação da mesma e das condições de acesso, sem assumir nenhuma             
responsabilidade por isso.  

 
Tudo o anterior com o intuito de oferecer ao Clubber a informação mais atualizada possível. Andjoy não                 

pode garantir a inexistência de interrupções ou erros no acesso à Plataforma ou ao seu conteúdo, nem que                  
esteja sempre atualizada, no entanto, Andjoy realizará, sempre que não haja motivos que o façam               
impossível ou de difícil execução, e assim que tiver notícia dos erros, desconexões ou falta de atualização                 
nos conteúdos, todas as açõs necessárias para solucionar os erros, reestabelecer a comunicação, e              
comunicar os conteúdos.  

 
12. Atenção ao cliente e queixas  
 
Para qualquer contacto, queixa ou reclamação, Andjoy está à disposição do Clubber através do              

endereço de correio eletrónico contacto@andjoy.life. 
 
Andjoy responderá o antes possível. O horário de atenção é de segunda a quinta-feira de 9 a 18:30                  

horas e sexta-feira de 9 a 15:00 horas.  
 
13. Propriedade inteletual  
 
Andjoy é titular ou licenciado de todos os direitos de propriedade inteletual e industrial incluídos na                

Plataforma e sobre os conteúdos acessíveis através da mesma. Os direitos de propriedade inteletual da               
Plataforma, assim como: textos, imagens, desenho gráfico, estrutura de navegação, informação e            
conteúdos que se recolhem nela são titularidade de Andjoy, a quem corresponde o exercício exclusivo dos                
direitos de reprodução, distribuição, comunicação pública e transformação, de acordo com a legislação             
espanhola de direitos de propriedade inteletual e industrial.  

 
A autorização ao Clubber para o acesso à Plataforma não supõe renúncia, transmissão, licença nem               

cessão total ou parcial sobre direitos de propriedade intelectual ou industrial por parte de Andjoy. 
 
Não é permitido suprimir, evitar ou manipular de modo algum os conteúdos da Plataforma de Andjoy.                 

Também, fica proibido modificar, copiar, reutilizar, explorar, reproduzir, comunicar publicamente, fazer           
segundas ou posteriores publicações, carregar arquivos, enviar por correio, transmitir, usar, tratar ou             
distribuir de qualquer forma a totalidade ou parte dos conteúdos incluídos na Plataforma de Andjoy para                
propósitos públicos ou comerciais, se não se tiver a autorização expressa e por escrito de Andjoy ou, no seu                   
caso, do titular dos direitos a que corresponda.  

 
14. Legislação aplicável  
 

A relação entre Andjoy e o Clubber, funcionará e será interpretada segundo estas Condições Gerais de uso                 
que em matéria de interpretação, validade e execução serão orientadas segundo a legislação espanhola.              
No caso de ter de recorrer aos Tribunais para dirimir qualquer controvérsia entre as partes deverá ser                 
resolvida pelos Julgados e Tribunais de Madrid. 
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General terms and conditions of the ANDJOY service 

These general terms and conditions of use and legal information (hereinafter “General Terms and 
Conditions”) regulate the use and access to www.andjoy.life (hereinafter “the Web”) and the mobile 
application (hereinafter “the App”) jointly referred to the platform owned by GYM SERVICES ONLINE, S.L. 
(hereinafter “Andjoy”), as well as the contents and services that the platform offers to its users (hereinafter 
“Clubber” or “Clubbers”). 

The acquisition of whichever of the services implies the full acceptance without any restrictions of the stated 
General Terms and Conditions, without prejudice to the acceptance of the specific conditions which might be 
applied to the acquisition of defined services through the service denominated ANDJOY. 

1. Object 

The platform has been designed to make known the services offered by Andjoy, which consist of the provision 
of a service (hereinafter “the Service”) to contract the access to centres with sport facilities, hotels, sport clubs, 
spas, yoga, pilates, dance, crossfit facilities or swimming pools, amongst others (hereinafter “the Centre”). The 
service also includes the possibility of managing bookings of sport sessions or classes for the Clubbers 
through the platform. 

2. General information 

In accordance with the article 20 of the Law 34/2002, 11 June, on Information Society and Electronic 
Commerce Services, Andjoy declares that the owner of the website and the application is: 

- GYM SERVICES ONLINES, S.L. 
- Tax identification number: B-66158718 
- Based in Vía de los Poblados 3, Edif. 3 - 2ª Planta, 28033 Madrid 

  - Registered in the Registrar of Companies of Madrid (volume 38.811, document 202, page M-689.917) 

For any further information, Andjoy provides the following email: contacto@andjoy.life. 

3. Availability of the service 

Andjoy provides the service stated in the General Terms and Conditions in the Spanish and Portuguese territory.  

The Clubber will have access to the Service through the website or the application available for free on Google 
Play Store and Apple Store. 

Anjoy reserves the right to decide the Centres that made up the service for the Clubbers at any moment. Thus, 
Andjoy may add new centres to the ones already available within the service, modify the terms and conditions 
of the contact or withdraw centres from the offer. Clubbers will have a permanent access to updated 
information about any change through the platform.  

4. Subscription to the Service 

If one or more stipulations inherent to the General Terms and Conditions are not valid or binding, they will be 
replaced by Andjoy. Notwithstanding, any other stipulation will remain into force. 

The service allows different categories of access: 
- One day access. 
- Fit, Dynamic or Active modalities will allow the access to the collaborating centres according to those 

included in each modality and the ones included in lower modalities. 
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1. Buying process and subscription 

To become a Clubber, it is indispensable to: 
• Download the application 
• Be 18 
• Be registered on Andjoy and fill in the form including bank details 
• Accept Andjoy's privacy and data protection policies  
• Accept the cookie policy 
• Authorise the payment of the corresponding subscription 

In the event that a Clubber provides any false, inaccurate or incomplete data, or if Andjoy believes that there 
are well-founded reasons for doubting their veracity, accuracy and integrity, it may deny you the present or 
future access and use of the Platform or of any of its contents and/or services. 

These are the steps to purchase: 
• Go to “Enter for free” and register by entering your email, password, full name and phone 

number, or through your Facebook account. 
• Andjoy will provide each Clubber with a username corresponding to the email used to 

specify or through which they have accessed if connected via Facebook account. This 
username is strictly confidential. The Clubber pledges not to disclose the data related to 
their account and not to make them accessible to third parties. Similarly, they will be sole 
responsibles in case of use of said data by third parties, including any activity on the 
website or any other action that is carried out through the use of your username and 
password. 

• Select the Andjoy option that you want to buy (one day access, or Fit, Dynamic or Active 
modality) 

• Enter payment information. 
• Subscribe to be part of Andjoy. 

2. Payment 

Once the General Terms and Conditions, the Privacy Policy and all the requested data have been accepted, 
the Clubber must make the payment through:  

✓ The platform www.zooz.com. 
✓ Zooz is an independent payment platform that facilitates a secure and agile transaction to 

the Clubber. Any question or incident about said payment system should be addressed 
directly to www.zooz.com. Andjoy assumes no responsibility for the proper functioning or 
use of Zooz made by the Clubber. 

✓ Or any gateway integrated into the Platform, such as credit card or PayPal. 

5. Activation, duration, renewal and cancellation 

1. Activation and duration 

Once the previous steps have been completed, the Clubber will have their subscription active and will be able 
to start benefiting from the Service offered by Andjoy. The subscription is monthly and the service can only be 
contracted for a minimum duration of one month. As indicated on the Platform, the Clubber will have access to 
the Sports Centres after paying the fixed amount. 



Andjoy cannot guarantee the identity of the registered Clubbers. Therefore, if the Clubber suspects that the 
application or the account is used without their consent, they must notify Andjoy immediately at 
contacto@andjoy.life. 

2. Renewal 

The Clubber who contracts the modalities of “ANDJOY Access”, “Monthly Access” or “One day Access” 
expressly authorises Andjoy to proceed to the recurring monthly payment of the amount corresponding to each 
modality of the contracted access. Thus, the renewal will be automatic, unless the Clubber chooses to cancel 
their subscription through the App or the Web. 

3. Non-renewal and pause 

The Clubber will have the option of not renewing (by choosing “Do not renew”) their subscription at any time 
before the next renewal. Regardless of the day they cancelled their subscription, the Clubbers will have access 
to the service until the last day of their current subscription, and in any case they will have the information 
regarding the last day of their subscription through the Platform. No reimbursement will be made for the fees 
already paid for the current period. The non-renewal entails the loss of any credit, bonus, voucher or discount 
which has not been used, including the discount that may correspond to the “Friend & Family” section. 

The Clubber will have the option to pause (by choosing “Pause”) their subscription at any time before the 
renewal date, paying the amount of € 5, € 10 or € 15 depending on the modality contracted. This rate entitles a 
free training per month in the centre attached to the modality. If the Clubber is a Dynamic or Active user, they 
will keep their rewards or discounts when reactivating the subscription. If the Clubber is an Andjoy Corporate 
user, they can reactivate it at any time and maintain the discount “Friend & Family”. The reactivation will take 
place after the deactivation of the pause, and the corresponding modality will be charged. 

4. Cancellation 

The Clubber can unsubscribe from Andjoy by sending an email to contacto@andjoy.life. Once unsuscribed, the 
Clubber loses any credit, bonus, voucher or discount that has not been used, including the discount that may 
correspond to the “Friend & Family” section. 

6. Use of the Service 

1. Use and validation of the Service 

Once the purchase is finished, the Clubber will receive a confirmation through the email used to activate the 
account. From that moment on, the Clubber will be able to use their Andjoy subscription, which will allow them 
a daily access to a Centre attached of the selected modality. 
The access to the Centre will be done through the App (“My access”). When the Clubber is near the Centre 
they want, Centres within a 250-metre radius will be indicated on the app (see “Geolocation”) and the nearest 
ones will be automatically selected. If the Clubber wishes to request access to a different centre, they have the 
possibility to select another one in the map or in the list. Once the centre is selected, you must “Request 
access” and wait for the confirmation of the centre. The Clubber will have 10 minutes to enter the selected gym 
after requesting its access. 

2. Geolocation 

Andjoy may collect and use accurate data on locations, including the real-time geographic location of the 
Clubber's computer or mobile device provided that they have given their consent. 

mailto:contacto@andjoy.life


These location data are collected and used by Andjoy to show Clubbers the nearest centres according to their 
location. The aforementioned data will not be disclosed to other Clubbers of the Platform or to third parties 
without the prior consent of the Clubber, who may modify the visible content at any time through the Privacy 
Policy. 

6.3 Access, booking and cancellation of activities 

The subscription is personal and non-transferable and therefore, the Clubber must show proof of identity at the 
centre if required. 

The subscription offers the Clubber the possibility to book an activity in advance through the Platform. In some 
cases, it is necessary to book in advance to access some activities. The number of accesses per month is 
limited for certain activities and in certain Centres. However, the Clubber can find the information related to 
each Centre on the application. 

In the “My G4L Club” section, the Clubber has access to “My Bookings”, from where they can manage their 
bookings and cancel them. In addition, the Clubber can search for the class they want and book them in 
advance from “Activity schedule”.  

The Clubber who has booked a class and cannot attend must cancel within the period of time established by 
the Centre at the time of the booking. If the Clubber does not cancel the booking on time or does not appear, 
they will have a € 10 penalty that will be deducted from the selected payment method. 

4. Promotions and discounts for family and friends 

Andjoy usually offers promotions for new users through which a discount is applied for the first/first months of 
the subscription. These promotions will not be available for existing Clubbers. 

5. Friends & Family 

If the Clubber is an Andjoy Corporate user, they will be offered a discount for their family or friends to enjoy a 
subscription at a better price. 

6. “Friend Pass” 

Andjoy offers the Clubber the possibility of inviting a family member or friend to train together. Depending on 
the mode selected by the Clubber, you will have one invitation for the Dynamic modality and two invitations for 
the Active modality. 

7. Privacy 

To look up Andjoy's current privacy policy, click here.  

Andjoy does not collect or request personal data of children under 18. Therefore, if a child under 18 accesses 
the Platform, they should not register. If Andjoy was aware that personal data of a child under 18 years of age 
have been collected, they will be deleted as soon as possible. At the same time, if the recipient of these 
General Terms and Conditions had indications that a child under 18 has provided Andjoy with personal data, 
they must communicate it through the address contacto@andjoy.life.  

8. Obligations of the Clubber 

The Clubber is fully responsible for the correct use of their profile and other contents of the Platform subject to 
current legislation, whether national or international, as well as the principles of good faith, good customs and 
public order. In addition, the Clubber must diligently observe these General Terms and Conditions. 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/g4l-general-files/PoliticaPrivacidad.pdf


Clubbers will refrain from using their profile and other contents of the Platform for illicit purposes or effects that 
are harmful to the rights and interests of third parties, or that may damage, disable, affect or deteriorate the 
Platform, its contents and its services in any way. Similarly, it is prohibited to prevent the normal use or 
enjoyment of the Platform to other Clubbers. 

Those who fail to comply with these obligations will be liable for any prejudice or damage. Andjoy will not be 
liable for any consequences, damages or losses that may arise from said access or illegal use by third parties. 

In general, the Clubber undertakes to: 
- Not use the Platform for illegal or unauthorised purposes. 
- Use a maximum of one mobile device to access the Centres with which Andjoy collaborates. 
Therefore, Andjoy reserves the right to terminate your subscription immediately since it can be 
considered a fraudulent use. 
- Not perform advertising actions of goods or services without the prior consent of Andjoy. 
- Not host, store, disseminate, publish, distribute or share any content that may involve an illegitimate 
interference or violation in any form of the fundamental rights to honour, image, and personal and family 
privacy of third parties and, especially, of minors. 
- Not host, store, disseminate, publish, distribute or share any material or information that is illegal, 
racist, xenophobic, obscene, pornographic, abusive, defamatory, deceptive, fraudulent or in any way 
contrary to morality or public order. 
- Not alter or modify the Platform bypassing, deactivating or manipulating the functions or services of 
the Platform totally or partially. 
- Not infringe the rights of industrial and intellectual property or the regulations governing the protection 
of personal data. 
- Not use the Platform to insult, defame, intimidate, violate one's image or harass other Clubbers. 
- Not access the email accounts of other Clubbers. 
- Not introduce computer viruses, defective files or any other computer programme that may cause 
damage or alterations to the contents or systems of Andjoy or third parties. 
- Not send emails on a massive and/or repetitive basis to a plurality of people, or send email addresses 
to third parties without their consent. 
- Accept the internal rules of the Centre prior to using the Access. In case of not accepting or breaching 
the internal rules, the Centre reserves its right of admission and may deny entry to the Clubber. 

9. Communications 

Any Clubber may report to another Clubber when they consider that these General Terms and Conditions are 
being breached. Similarly, all Clubbers may and should inform Andjoy of any abuse or violation of these 
conditions at contacto@andjoy.life. Andjoy will verify this report without delay and will adopt the measures 
deemed appropriate. 

Each user of the Platform will carry out the specific sports activity under their responsibility and declares to be 
in optimal physical conditions to this effect. However, Andjoy advises all its Clubbers to pass a previous 
medical examination in order to detect and rule out any anomaly incompatible with the practise of sport. Andjoy 
also advises all its Clubbers to carry out periodic checks to prevent any physical injury or abnormality. 

The Clubber exempts Andjoy from any responsibility for damages caused by the inappropriate use of the 
facilities of the Centres or by the practise of physical activities not suitable for their physical condition.  

10. Andjoy responsibility 
• The Clubber is responsible for having the necessary services and equipment for Internet 
browsing and for accessing the Andjoy Platform. In case of any incident or difficulty accessing 



www.andjoy.life, the Clubber can contact Andjoy by email contacto@andjoy.life, who will analyse the 
incident and give directions to the Clubber in order to solve it in the shortest possible timeframe. 
• Andjoy will not respond in case of service interruptions, connection errors, lack of availability or 
deficiencies in the Internet access service, interruptions of the Internet network or any other reason 
beyond Andjoy's control. 
• Andjoy is not responsible for any security errors that may occur or for any damage that may be 
caused to the Clubber's computer system (hardware and software), or to the files or documents stored 
therein as a result of: 

o The presence of a virus in the computer system or mobile device of the Clubber that is used 
for the connection to the services and contents of the Platform. 

o A browser malfunction. 
o The use of non-updated versions. 

6.1. Andjoy does not assume any responsibility derived from the linked contents (links) that allow, through 
the Platform, access to the Clubber to benefits and services offered by third parties, provided they are 
external. Therefore, Andjoy is not responsible for the information contained therein or for any effects that 
may arise from such information. 

6.2. If any Clubber or third party observes that such links may be contrary to laws, morals or public order, 
you must make it know through the email contacto@andjoy.life. 

11. Update and modification of the Platform 

In order to constantly improve its services, Andjoy reserves the right to modify these General Terms and 
Conditions and the Privacy Policy at any time and without prior notice. Clubbers must read the General Terms 
and Conditions carefully when accessing the Platform. In any case, the acceptance of them will be a previous 
and indispensable step to access the services and content available of Andjoy. 

Similarly, Andjoy reserves the right to make, at any time and without prior notice, updates, modifications or 
deletion of information contained in its Platform, on its configuration and presentation and the access 
conditions without assuming any responsibility for it in order to offer the Clubber the most updated information 
possible. 

Andjoy cannot guarantee the absence of interruptions or errors in the access to the Platform or its content, nor 
that it is always updated. However, provided that there are no causes that make it impossible or difficult to 
execute and as soon as you have news of the errors, disconnections or lack of updating in the contents, 
Andjoy will carry out all those tasks tending to correct the errors, restore communication, and communicate the 
contents. 

12. Customer service and claims 

Andjoy is available to the Clubber for any contact, complaint or claim through the email address 
contacto@andjoy.life. 

Andjoy will answer without delay. The opening hours are from Monday to Thursday from 9 a.m. to 6:30 p.m., 
and Friday from 9 a.m. to 3:00 p.m. 

13. Intellectual property 

Andjoy is the owner or licensee of all intellectual and industrial property rights included on the Platform as well 
as the contents accessible through it. 

The intellectual property rights of the Platform, as well as texts, images, graphic design, navigation structure, 
information and contents contained therein are owned by Andjoy, to whom the exclusive exercise of the rights 
of reproduction, distribution, public communication and transformation corresponds in accordance with 
Spanish legislation on intellectual and industrial property rights. 

The authorisation to the Clubber in order to access the Platform does not imply a waiver, transfer, license or a 

mailto:contacto@andjoy.life
mailto:contacto@andjoy.life


total or partial transfer of intellectual or industrial property rights by Andjoy. 

It is not allowed to delete, bypass or manipulate in any way the contents of the Andjoy Platform. Likewise, it is 
prohibited to modify, copy, reuse, exploit, reproduce, communicate publicly, make second or subsequent 
publications, upload files, send by mail, transmit, use, treat or distribute in any way all or part of the contents 
included in the Andjoy platform for public or commercial purposes if you do not have the express and written 
authorisation of Andjoy or, where appropriate, the holder of the rights. 

14. Applicable legislation 

The relationship between Andjoy and the Clubber on validity and execution will be governed and interpreted in 
accordance with these General Terms and Conditions and under the Spanish law. 

In case of going to the court to settle any dispute between the parties, it must be solved by the Courts of 
Madrid. 
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