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לקוחות חדשים

(קבוצות פילאטיס מכשירים  /יוגה )TRX /

אימון התנסות בתיאום מראש – ₪ 50
כרטיסיית ניסיון מוזלת של  5אימונים – ( ₪ 300תוקף הכרטיסייה חודשיים)

קבוצות פילאטיס מכשירים  / TRX /יוגה
כרטיסיית  10אימונים

₪ 700

(תוקף הכרטיסייה ל 4 -חודשים)

כרטיסיית  15אימונים

₪ 975

(תוקף הכרטיסייה ל 6 -חודשים)

כרטיסיית  1 + 30מתנה

( ₪ 1950תוקף הכרטיסייה ל 9 -חודשים)

כרטיסיית  3 + 50מתנה

( ₪ 3250תוקף הכרטיסייה לשנה)

מנוי חודשי  4חודשים  2 -אימונים בשבוע

-

 ₪ 515( ₪ 2060לחודש)

מנוי חודשי  4חודשים  3 -אימונים בשבוע

-

 ₪ 750( ₪ 3000לחודש)

מנוי חודשי מתחיל ומסתיים בתאריכים ידועים מראש בכל מקרה.
במידה ויתבטל אימון עקב חג או ביטול מטעם הסטודיו ,האימון יושלם על בסיס מקום
פנוי במהלך תקופת המנוי .במידה ולא הושלמו אימונים שבוטלו בעקבות חגים  /ביטול
מטעם הסטודיו ,יקוזזו השיעורים שבוטלו מעלות המנוי הבא.
ביטולים מטעם הלקוח/ה (מתואמים או לא מתואמים) במהלך המנוי – פירוט מופיע
בהערות כלליות.

הערות:
שיעורים שלא במסגרת כרטיסייה או מנוי ,יחויבו ב –  ₪ 70לאימון (קבוצות מכשירים/יוגה)TRX/
ביטולים :במקרה של ביטול אימון  -יש להודיע  24שעות מראש אחרת השיעור יחויב.
בביטול מאוחר  -ניתן יהיה להשלים את האימון במהלך שבועיים ,על בסיס מקום פנוי.
יש לשים לב שהכרטיסיות מוגבלות בתוקף.
ניתן להקפיא כרטיסייה או מנוי .משך ההקפאה – החל משבועיים עד ל 3 -חודשים ,יש להודיע שבוע
מראש.
יש לעיין בתקנון הסטודיו ולכבד את הנהלים ,תודה!
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תוכנית אימון אישית

(עד  4מתאמנים למדריך/ה)

* חברי קופ"ח כללית – ניתן לקבל החזרים מקופת החולים על המפגשים.
מפגש ראשון  -אבחון ובניית תוכנית אימון אישית

₪ 300

כרטיסיית ניסיון מוזלת  5אימוני תא"א

( ₪ 450תוקף הכרטיסייה לחודשיים)

כרטיסיית  10אימוני תא"א

( ₪ 1000תוקף הכרטיסייה ל 6 -חודשים)

פיזיולאטיס

(אימון פרטי משולב פיזיותרפיה ופילאטיס )

אימון פרטי

₪ 300

אימון פרטי לזוג

₪ 400

הערות:
ביטולים :במקרה של ביטול אימון  -יש להודיע  24שעות מראש אחרת השיעור יחויב.
בביטול מאוחר  -ניתן יהיה להשלים את האימון במהלך אותו השבוע ובשבוע שאחריו ,על בסיס מקום פנוי.
יש לשים לב שהכרטיסיות מוגבלות בתוקף.
ניתן להקפיא כרטיסייה .משך ההקפאה – החל משבועיים עד ל 3 -חודשים ,יש להודיע שבוע מראש.
יש לעיין בתקנון הסטודיו ולכבד את הנהלים ,תודה!

