CENNÍK

SLUŽIEB

EMS TRÉNING

20 EUR / vstup1

TESTOVACÍ EMS TRÉNING

12 EUR/vstup2

VACUSHAPE TRÉNING

7 EUR/vstup

VSTUPNÁ KONZULTÁCIA3

15 EUR

MENTÁLNY TRÉNING (Koučing Live)

30 EUR/90 minút

Zapožičanie športovej bielizne

2 EUR/ vstup

Zakúpenie športového oblečenia

50 EUR/ set

Zvýhodnené balíčky, znížené ceny

Permanentka EMS pre 1 osobu

95 EUR 80 EUR / 5 x vstup

UŠETRÍTE 15 EUR
(16 EUR/vstup + zapožičanie oblečenia v cene)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Permanentka VacuShape pre 1 osobu
UŠETRÍTE 15 EUR

95EUR 80 EUR/15 x vstup
(5,30 EUR/vstup)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Permanentka EMS pre 2 osoby

140 EUR
(10 vstupov, zapožičanie oblečenia v cene)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denná permanentka pre 3 osoby
( kombinácia EMS,VacuShape,Orbitrek )

33 EUR
(90 min vstup)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vysvetlivky:
1 zahŕňa individuálny tréning v trvaní 20 minút s osobným trénerom,
2 zahŕňa testovací EMS tréning v trvaní 12 + 5 minút, osobný prístup trénera
3 konzultácia vo výživovej poradni zahŕňa vstupnú diagnostiku na body analyzátore, výstup v tlačenej
forme a zhodnotenie výsledkov, návrh odporúčaní, následné kontroly v počte 3x

Všeobecné obchodné podmienky
Platné od 1.5.2019

1.

Platnosť a využívanie permanentky

1.1

Platnosť permanentky
Všeobecná platnosť permanentky je 7 týždňov od dátumu absolvovania prvého
tréningu. V prípade, že nebol absolvovaný prvý tréning a permanentka nezačala
plynúť, jej platnosť je maximálne 6 mesiacov od zakúpenia.
Za nevyčerpanú permanentku sa neuplatňuje peňažná náhrada.

1.2

Uplatnenie vstupov z permanentky
Pri využívaní jednotlivých vstupov na tréningy v našom štúdiu akceptujeme
maximálne 2x zrušenie alebo preloženie tréningu, ktoré však musí byť oznámené
aspoň 24 hodín pred dohodnutým termínom.
V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo preloženiu termínu 3x a viac na jednej
permanentke, budeme účtovať plnú sumu jedného tréningu, ktorý sa z danej
permanentky odpočíta.

2. VIP program
2.1

Podmienky zaradenia do VIP programu
Klient môže byť zaradený do VIP programu až po zakúpení v poradí 3. permanentky
na ponúkané služby v EMS štúdiu. Zaradením do VIP programu klient získava
dodatočnú zľavu 10% na zakúpenie ďalšej permanentky.

2.2

Doba platnosti VIP programu
Klient zotrváva vo VIP programe dovtedy pokým navštevuje predplatené tréningy
a tiež nasledujúcich 6 mesiacov od zakúpenia poslednej permanentky.

