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ZVÝHODNĚNÝ
CENÍK ČLENSTVÍ

% 
% 

% 

% 

% 

mimo špičku kdykoliv

MĚSÍC 700 Kč
od 1. do 3. měsíce

MĚSÍC+ 630 Kč
od 4. měsíce*

ROK 560 Kč
nutná jednorázová 
platba: 6 720 Kč/rok

za měsíc

VYBERTE SI  
LIBOVOLNÉ SLUŽBY

MĚSÍC
od 1. do 3. měsíce

MĚSÍC+
od 4. měsíce*

 

ROK
nutná jednorázová platba

služba 960 Kč 864 Kč
768 Kč

za měsíc
platba: 9 216 Kč/rok

další služba 260 Kč 260 Kč
208 Kč

za měsíc 
platba: 2 496 Kč/rok

posilovna

OSTATNÍ SLUŽBY A POPLATKY

jednorázové zapůjčení čipové karty 20 Kč

       vlastní čipová karta / náramek ZDARMA / 300 Kč

dětský koutek (poplatek za každých započatých 90 min.) 60 Kč / dítě

JAK FUNGUJE ROČNÍ ČLENSTVÍ:

• možnost KDYKOLIV přerušit bez udání důvodů

• druhá a další služba na celý rok za zvýhodněnou  
cenu 208 Kč/měsíc, resp. 2 496 Kč/rok.

• možnost dokoupit další služby v průběhu  
za 260 Kč/měsíc na jakékoliv období

JAK KONTAKTOVAT TRENÉRA?
Naši trenéři jsou vám k dispozici po vzájemné dohodě. Kontakty naleznete 
na webových stránkách www.kvalitafitness.cz v sekci náš tým – osobní trenéři.

U členství MIMO ŠPIČKU musí příchod i odchod proběhnout v jednom pásmu MIMO ŠPIČKU (počítá se průchod turniketem).  
*Od 4. měsíce (v uplynulých 365 dnech) je poskytována 10% SLEVA na první službu.

WELLNESS PLUS = deka a prostěradlo ke každému vstupu ZDARMA
POSILOVNA PLUS = voda a ručník ke každému vstupu ZDARMA

UŠETŘÍTE 10 % UŠETŘÍTE 20 %

bez SMLOUVY a bez ZÁVAZKŮ

při 3 a více službách přístup do pánské VIP šatny

vlastní čipová karta ZDARMA ke každému členství

sjednejte jednoduše ONLINE nebo na recepci

STUDENT denního studia  
do 26-ti let věku

UČITEL s úvazkem min 50 %

KDO MÁ NÁROK  
NA SLEVU?

VIP PARTNER KVALITA profi partner® 
(tj. zaměstnanci klientů a ostatní partneři) 
a klienti více jak s 36 měsíci hrazeného členství

DŮCHODCE od 65 let věku nebo invalidní

Platnost ceníku je od 21. 3. 2022, platí do vydání nového ceníku. Ceny jsou uvedeny v Kč a včetně DPH.

posilovna wellness sálové lekce posilovna PLUS wellness PLUS vlastní skříňka

základní služby doplňkové služby

22 232119 201817161513 1412111008 090706
PRACOVNÍ DNY

ŠPIČKA / PEAK

SOBOTY

NEDĚLE, SVÁTKY

špička 07:00–08:59 mimo špičku 09:00–14:59mimo špičku
6:00–6:59 mimo špičku od 20:00

mimo špičku
od 20:00

mimo špičku 08:00–20:45

špička 15:00–19:59

špička 15:00–19:59mimo špičku 08:00–14:59

SLUŽBY TRENÉRA 
- dle individuální domluvy a ceny
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SLUŽBA délka 
vstupu

zvýhodněná 
cena

10%  
SLEVA 

20% 
SLEVA 

POSILOVNA
rychlý vstup, kdykoliv

max. 60 minut 110 Kč 99 Kč 88 Kč

POSILOVNA
standard vstup, mimo špičku neomezeně 110 Kč 99 Kč 88 Kč

POSILOVNA
standard vstup, kdykoliv

neomezeně 130 Kč 117 Kč 104 Kč

WELLNESS
kdykoliv 

max. 75 minut
poté doplatek

130 Kč
1,80 Kč/min.

117 Kč
1,62 Kč/min.

104 Kč
1,44 Kč/min.

SÁLOVÉ LEKCE
kdykoliv

neomezeně
(dle vybrané lekce)

130 Kč 117 Kč 104 Kč

Pokud nevlastníte vlastní čipovou kartu nebo náramek, k výše uvedeným cenám se účtuje 20 Kč za zapůjčení jednorázové čipové karty.
U vstupu MIMO ŠPIČKU musí příchod i odchod proběhnout v jednom pásmu MIMO ŠPIČKU (počítá se průchod turniketem).

DALŠÍ SLUŽBY A POPLATKY

jednorázové zapůjčení čipové karty 20 Kč

vlastní čipová karta /        vlastní čipový náramek 200 Kč / 300 Kč

dětský koutek (poplatek za každých započatých 90 min.) 60 Kč / dítě

Navštěvujete nás nepravidelně a nepotřebujete pravidelné 

členství? Využijte možnosti jednorázových vstupů!  

Díky výhodným balíčkům COOL MINI nebo COOL MAXI 

můžete navíc na jednorázové vstupy čerpat další slevu až 20 %.

ZVÝHODNĚNÝ
CENÍK

VSTUPŮ

Balíček COOL MINI lze zakoupit v minimální hodnotě 1 500 Kč s platností 365 dní od zakoupení.

Balíček COOL MAXI lze zakoupit v minimální hodnotě 5 000 Kč s platností 365 dní od zakoupení.
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STUDENT denního studia  
do 26-ti let věku

UČITEL s úvazkem min 50 %

KDO MÁ NÁROK  
NA SLEVU?

VIP PARTNER KVALITA profi partner® 
(tj. zaměstnanci klientů a ostatní partneři) 
a klienti více jak s 36 měsíci hrazeného členství

DŮCHODCE od 65 let věku nebo invalidní

Platnost ceníku je od 21. 3. 2022, platí do vydání nového ceníku. Ceny jsou uvedeny v Kč a včetně DPH.
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mimo špičku
od 20:00

mimo špičku 08:00–20:45
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špička 15:00–19:59mimo špičku 08:00–14:59

JAK KONTAKTOVAT TRENÉRA?
Naši trenéři jsou vám k dispozici po vzájemné dohodě. Kontakty naleznete 
na webových stránkách www.kvalitafitness.cz v sekci náš tým – osobní trenéři.

SLUŽBY TRENÉRA 
- dle individuální domluvy a ceny


