Fitness

Árlista
Érvényes: 2018.11.01-jétől visszavonásig.
Az árak forintban értendők.

Napijegyek

Öltözőjegy

teljes árú

1 590

gyermek / diák
/ nyugdíjas

1 490

fogyatékkal élő

900

kombinált *

Egy fogyatékkal élő személy,
vagy egy 14 év
alatti gyermek
és egy hozzátartozó részére.

2 200

egy alkalmas

600

tíz alkalmas

5 400

Szabadtéri
edzéshez,
zárható
szekrénnyel és
zuhanyzási
lehetőséggel.

A tíz alkalmas öltözőjegynél
a 10. alkalom ingyenes!

Kiegészítő jegy
edzésenként

Szaunajegy

Napijeggyel,
bérlettel
rendelkezők
számára további
csoportos óra
kedvezményes
látogatására
jogosító jegy

1 200

tíz alkalmas

10 800

A szauna
használatához
öltözőhasználat
jár, zárható
szekrénnyel és
zuhanyzási
lehetőséggel.

A tíz alkalmas szaunajegynél
a 10. alkalom ingyenes!

Kinesiotape

400

egy alkalmas

Gyógy- és sportmasszázs

csukló

2 000

könyök, derék

3 000

boka, térd, váll

4 000

gerinc korrekció

5 000

nyirok és izom

4 000

Az árak
vizsgálattal
együtt
értendők.
Újraragasztáskor 500
forint
kedvezményt
adunk!

fél óra

3 500

egy óra

6 000

másfél óra

9 000

Bérletek
teljes árú

diák / nyugdíjas

fogyatékkal élő

SUHANJ!

Suhanc

kombinált *

tíz alkalmas

14 310

13 410

8 100

8 100

7 300

19 800

egyhavi

15 900

14 900

9 000

9 000

8 000

22 000

hathavi

79 500

74 500

45 000

45 000

42 000

110 000

éves

143 100

134 100

81 000

81 000

72 000

198 000

A tíz alkalmas bérletnél
a 10. alkalom ingyenes.

A havi bérlet 10 napijegy
áráért kapható.

két óra
egy nap

Tandem /
TAGA / Handbike

teljes árú

Suhanc

1 000

500

4 000

3 000

teljes árú

Suhanc

két óra

2 000

500

hat óra

4 000

1 000

egy nap

6 000

4 000

5 000 / nap

3 000 / nap

két nap v. több

Törölköző,
fürdőlepedő

Éves bérletünk 9 hónap
áráért vásárolható meg.

Személyi edzések és egyéni foglalkozások

Kölcsönzés
Futókocsik /
Futóbabakocsik

A hathavi bérlet esetén
a 6. hónap ingyenes.

Kombinált:
Egy fogyatékkal
élő személy,
vagy egy 14 év
alatti gyermek és
egy hozzátartozó részére.

500 / alkalom

Személyi edzések*

egy fő

két fő

egy alkalmas

4 900

8 800

havi bérlettel rendelkező

3 900

-

egy alkalmas, fogyatékkal élő

3 000

-

tíz alkalmas

44 100

-

tíz alkalmas, fogyatékkal élő

35 100

-

Sportpszichológia

egy fő

teljes árú

8 000

fogyatékkal élő

6 000

Az ár a
napijegyet
tartalmazza.

A tíz
alkalmas
bérletnél a
10. alkalom
ingyenes.

1 tanácsadás
időtartama 60
perc.

Fitness

Információ
Érvényes: 2018.11.01-jétől visszavonásig.

Jegyek és bérletek érvényessége
belépések
száma naponta

öltözőhasználat
szekrénnyel

zuhanyzóhasználat

edzőteremhasználat

szaunahasználat

a jegy/bérlet által
tartalmazott csoportos
órák száma naponta *

Napijegy

1

1

Tíz alkalmas bérlet

1

1

Egyhavi bérlet

2

1

Hathavi bérlet

2

1

Éves bérlet

2

1

Személyi edzés

1

Öltözőjegy

1

Szaunajegy

1

* további csoportos órák a kiegészítő jegy vásárlásával látogathatók.

Általános információk
A bérletek névre szólóak és nem átruházhatóak.
A jegyek és bérletek megvásárlásával a vendég az ÁSZF-et tudomásul vette, a házirendben foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.
A tíz alkalmas bérlet érvényessége a vásárlástól számított nyolc hét.
Az árlistában szereplő jegyekkel, bérletekkel az edzőterem nyilvános órarendjében szereplő órák látogathatók.
A ﬁtness terem szolgáltatásait igénybe nem vevő kísérő belépése ingyenes.

Meghatározások
Gyermek :
Diák :
Nyugdíjas :
Fogyatékkal élő :

SUHANJ! :

Suhanc :
Hozzátartozó :

14 év alatti személy.
25 év alatti, nappali tagozatos, érvényes diákigazolvánnyal rendelkező személy.
65 év feletti, nyugdíjas-igazolvánnyal rendelkező személy.
Olyan személy, aki az alábbi igazolványok valamelyikével rendelkezik:
Magyar Államkincstár tartós betegségről kiállított igazolványa,
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége által kiállított igazolvány,
Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége által kiállított igazolvány,
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége által kiállított igazolvány,
Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége által kiállított igazolvány.
A vásárlást megelőző évben a SUHANJ! Alapítványt rendszeres önkéntes munkával segítő személy, aki a
vásárlás évében is önkéntes szerződéssel csatlakozik az Alapítványhoz és teljesíti az abban foglaltakat.
Olyan adománygyűjtő sportoló (suhangyal), aki a SUHANJ! Alapítvány számára eredményesen, kitűzött célját
teljesítve gyűjtött adományt a vásárlást megelőző évben, és aki a vásárlás évében is vállal adománygyűjtést.
Olyan fogyatékkal élő személy, aki csatlakozási nyilatkozatot írt alá a SUHANJ! Alapítvánnyal és teljesíti az abban
foglaltakat.
A fogyatékkal élő személlyel igazolható rokoni kapcsolatban
álló, vagy egy háztartásban élő személy.
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Vállalati bérletcsomagok
Arany bérlet

250 000

Gyémánt bérlet

500 000

Platina bérlet

A vállalati arany, gyémánt és platina bérletcsomagok érvényessége a
vásárlástól számított 1 év.
A vállalati platina bérletcsomag - igény esetén - magában foglal heti 1,
rendszeres időpontban tartott, zárt körű, kizárólag a vállalat
dolgozóinak tartott edzést.

1 000 000

Vállalati bérletcsomagok érvényessége
öltözőhasználat
szekrénnyel

zuhanyzóhasználat

edzőteremhasználat

szaunahasználat

egy belépéssel
látogatható csoportos
órák száma

felhasználók
száma naponta

belépések száma
naponta / fő

Arany bérlet

1

1

1

Gyémánt bérlet

3

1

1

Platina bérlet

10

1

1

