HÖSTKAMPANJ (SEP) 2019
Allt detta ingår i ett årsmedlemskap:
+Gym- och gruppträning (ej i City) inom- och utomhus.
+Träning på våra tre anläggningar i Jönköping.
+Ett 50 min individuellt möte med en coach varje år. Du kan välja att använda den tiden
för personlig träning, kostrådgivning, hälsoanalys eller kroppsanalys.
+Fri parkering på anläggningarna vid ICA MAXI och i Munksjötornet.
+Gästträna på 231 klubbar på 174 orter i Sverige från 6 kr.

Betala per år:

4.095 kr
12 mån Träningskort Student/Flexi/Senior & end. City 3.495 kr
12 mån Träningskort Normal Kl 05-23:

(ord.pris: 5.495 kr)
(ord.pris: 4.995 kr)

Betala per månad:
12 mån Träningskort Normal Kl 05-23:
12 mån Träningskort endast City Kl 05-23:
12 mån Träningskort Student/Flexi* & Senior:

389 kr/mån
339 kr/mån
299 kr/mån

(ord.pris: 459 kr)
(ord.pris: 419 kr)
(NETTOPRIS)

UNGDOM – endast på anläggningen i Munksjötornet & City
Träningskort Ungdom 12-19 år (minst 6 mån)
259 kr/mån (NETTOPRIS)
Träningskort endast i sällskap med föräldrar. Obligatoriskt möte med en personlig tränare krävs för att få träna

som ungdom. Detta möte är dock kostnadsfritt. 16-19 år kan träna själv i Munksjötornet om förälder är medlem.

*Ett Flexi medlemskap betyder att du får checka in alla dagar kl 05-23 men ej mån-fre kl 15-20.

Startavgift för alla nya medlemskap:
Startavgiften inkluderar RFID-bricka, hänglås med kod, Cardio Club vattenflaska, en nyttig
och god Foodboxmåltid, gymintroduktion och inspirationsföreläsning: 395 kr
Villkor:
- Fri parkering vid anläggningen vid ICA MAXI och tränar du minst 4 ggr/mån i Munksjötornet och inte jobbar eller
bor inom 600 m från anläggningen får du ett P-tillstånd till parkeringshuset i Munksjöstaden.
- Vid månadsbetalningar gäller en bindningstid på 12 månader och sedan löper abonnemanget vidare med 3
månaders uppsägningstid. Vid 6 månaders avtal (Ungdom) gäller 2 mån uppsägningstid.
- Priserna under denna kampanj kan ej kombineras med andra rabatter. Man får det pris som är lägst av
kampanjpris eller erhållen avtalsrabatt.

www.cardioclub.se

