Kurzy / Permanentky/ Jednorázové
lekce
Kurz 12 lekcí na 60min.......................................................................2200,- (cena za hod. 183,-)
Kurz 12 lekcí na 90min.....................................................................…2500,- (cena za hod. 208,Kurz aerial hoop / flexi course / 6 lekcí na 60min........1200 - 1500,- (cena za hod. 200 - 250,-)
Kurz fit-ball 10 lekcí na 60 min……………………………….....................1100, - (cena za hod.
110,-)
Jednorázová lekce, vstup 60 min...........................................................220, Jednorázová lekce, vstup 90 min ..........................................................250, Jednorázová lekce Fitt Ball / Hardcore core 60 minut .......................120,Permanentka 6 lekcí na 60 minut* ....................................................1200,- (cena za hod. 200,-)
Permanentka 12 lekcí na 60 minut* ...............................................…2200,- (cena za hod. 183,-)
Permanentka 6 lekcí na 90 minut* ....................................................1500,- (cena za hod. 167,-)
Permanentka 12 lekcí na 90 minut*...................................................2500,- (cena za hod. 139,-)

*platnost permanentek je 90 (6lekcí) nebo 120 (12lekcí) dní ode dne nahrání do systému.

Individuální lekce
Jednorázová individuální lekce na 60 minut pro 1 osobu .......... 600 - 750,- /osoba
Jednorázová individuální lekce na 60 minut pro 2 osoby .......... 500 - 550,-/osoba
Permanentka na 5 ind.lekcí na 60 minut pro 1 osobu .............. 3000 - 3500,-/osoba
Permanentka na 5 ind.lekcí na 60 minut pro 2 osoby .............. 2500,-/osoba
Permanentka na 10 ind.lekcí na 60 minut pro 1 osobu ............ 5400 - 6000,-/osoba
Permanentka na 10 ind.lekcí na 60 minut pro 2 osoby ............ 4500,-/osoba

Slevy
Studentská sleva..................................15% (při předložení platného studentského průkazu
nebo indexu)
Množstevní sleva 1+1.......................... 10% ( sleva je na oba kurzy, při zakoupení souběžně
běžících kurzů v plné délce)
Množstetvní sleva 1+1+1.....................10% + 15% (10% sleva první dva kurzy a 15% na třetí
kurz, při zakoupení souběžně běžích kurzů v plné délce)
Kamarádská sleva............................... 15% (přiveď kamarádku a získej slevu 15% na celý
kurz)
* slevy nelze kombinovat

* slevy lze uplatni pouze na kurzy s 12 lekcemi

* slevy nelze uplatnit v případě, že platíte benefitním způsobem

* slevy neplatí pro kurzy v Brandýse nad Labem

