
Pokud si nechcete pořizovat členství s úvazkem, rádi Vás uvítáme v posilovně, ve wellness 
nebo na sálových lekcích v rámci jednorázových vstupů. Jako registrovaný člen s vlastním 
čipovým náramkem navíc získáte výhodnější ceny.
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BASIC jednorázové 
a zvýhodněné vstupy

POSILOVNA VE ŠPIČCE MIMO ŠPIČKU

BASIC 60 minut = rychlý vstup (+15 min. ZDARMA navíc) 1) 144,00 Kč / 160,00 Kč 126,00 Kč / 140,00 Kč

BASIC 90 minut = standardní vstup (+15 min. ZDARMA navíc) 2) 198,00 Kč / 220,00 Kč 171,00 Kč / 190,00 Kč

     COOL MINI = 10% SLEVA na vstup (čerpáním z balíčku COOL MINI) 178,20 Kč / 198,00 Kč 153,90 Kč / 171,00 Kč

     COOL MAXI = 20% SLEVA na vstup (čerpáním z balíčku COOL MAXI) 158,40 Kč / 176,00 Kč 136,80 Kč / 152,00 Kč

příplatek za každou minutu nad 105 minut (90 + 15) 2,07 Kč / 2,30 Kč 1,89 Kč / 2,10 Kč

WELLNESS3) VE ŠPIČCE MIMO ŠPIČKU

WELLNESS BASIC 60 minut (+35 min. posilovny ZDARMA navíc) 252,00 Kč / 280,00 Kč 225,00 Kč / 250,00 Kč 

     COOL MINI = 10% SLEVA na vstup (čerpáním z balíčku COOL MINI) 226,80 Kč / 252,00 Kč 202,50 Kč / 225,00 Kč

     COOL MAXI = 20% SLEVA na vstup (čerpáním z balíčku COOL MAXI) 201,60 Kč / 224,00 Kč 180,00 Kč / 200,00 Kč

WELLNESS příplatek za každou minutu nad 60 minut 2,07 Kč / 2,30 Kč 1,89 Kč / 2,10 Kč

       při návštěvě nad 35 minut mimo wellness je následně účtována klasicky ½  cena z BASIC 60, poté BASIC 90 a dále po minutách

extra zvýhodněný vstup pro členy ECONOMY a STANDARD  60 minut 150,00 Kč 135,00 Kč

SÁLOVÉ LEKCE4) VE ŠPIČCE MIMO ŠPIČKU

BASIC SÁLY 55 minut (+ 35 min. vstup ZDARMA) 162,00 Kč / 180,00 Kč 135,00 Kč / 150,00 Kč

     COOL MINI = 10% SLEVA na lekci (čerpáním z balíčku COOL MINI) 145,80 Kč / 162,00 Kč 121,50 Kč / 135,00 Kč

     COOL MAXI = 20% SLEVA na lekci (čerpáním z balíčku COOL MAXI) 129,60 Kč / 144,00 Kč 108,00 Kč / 120,00 Kč

příplatek za každou minutu nad 90 minut (75 + 15) 2,07 Kč / 2,30 Kč 1,89 Kč / 2,10 Kč

SLUŽBY TRENÉRA (cena včetně vstupu do posilovny) VE ŠPIČCE MIMO ŠPIČKU

trenér STANDARD (60 min. s trenérem + 45 min. vstup ZDARMA) 500,40 Kč / 556,00 Kč 450,00 Kč / 500,00 Kč

      COOL MAXI =  10% SLEVA na trenéra (čerpáním balíčku COOL MAXI) 450,36 Kč / 500,40 Kč 405,00 Kč / 450,00 Kč

trenér SPECIALISTA (60 min. s trenérem + 45 min. vstup ZDARMA) 600,30 Kč / 667,00 Kč 540,00 Kč / 600,00 Kč

      COOL MAXI =  10% SLEVA na trenéra (čerpáním balíčku COOL MAXI) 540,27 Kč / 600,30 Kč 486,00 Kč / 540,00 Kč

příplatek za každou minutu nad 105 minut (60 + 45) 2,07 Kč / 2,30 Kč 1,89 Kč / 2,10 Kč

DALŠÍ POPLATKY

vlastní čipový náramek (za vratnou zálohu) 300 Kč

jednorázové zapůjčení čipového náramku/karty v případě zapomenutí vlastního 10 Kč 

DĚTSKÝ KOUTEK – dítě nečlena KVALITA fitness a wellness 80 Kč

VSTUP VE ŠPIČCE 
= pracovní dny po 14:00 

VSTUP MIMO ŠPIČKU 
= pracovní dny do 14:00
a celé víkendy a svátky  

CENA PO REGISTRACI /  BĚŽNÁ CENA

1) Po překročení celkového času 75 minut je automaticky účtován standardní vstup BASIC 90 minut. 
 Na BASIC 60 minut NELZE uplatnit COOL MINI nebo COOL MAXI.

2) Po překročení celkového času 105 minut (90+15) je vstup dále účtován po minutách. 

3) WELLNESS vstup se účtuje vždy po průchodu turniketem a od 60. minuty se účtuje vždy po skutečných minutách ve wellness za příplatek 
 WELLNESS. V ceně vstupu je také zahrnuto 35 minut navíc, které lze využít k rychlému cvičení v posilovně, na převlečení, sprchování atp.     
 V případě překročení těchto 35 minut se vstup vždy účtuje po skutečných minutách v centru za příplatek BASIC dle ceníku posilovny.  

4) Standardní lekce trvá 55 minut, dalších 35 minut můžete využít kdekoliv v centru kromě wellness. Po překročení celkových 90 minut se  
 vstup vždy účtuje po skutečných minutách v centru za příplatek BASIC.

Platnost ceníku je od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2019 nebo do vydání nového ceníku. Ceny jsou uvedeny v Kč a včetně DPH.
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PRO KOHO JE VHODNÉ?
Členství BASIC je ideální volbou pro klienty, kteří fitness centrum navštěvují nepravidelně. Vlastní čipový 
náramek klientovi umožní pohodlnější vstup,  rychlejší administraci na recepci a zvýhodněné ceny.    

BASIC členství

5) podmínky pro 20% SLEVU na jednorázové vstupy:
STUDENT – pouze do 26 let (včetně) 
do 18-ti let věku není potřeba prokazovat nárok na slevu, sleva bude poskytnuta automaticky 
student denního studia SŠ: ISIC, anebo oficiální potvrzení o studiu vystavené školou 
student denního studia VŠ: nutný platný průkaz ISIC, případně potvrzení ze školy současně s průkazem studenta   

UČITEL – nutný platný průkaz ITIC, nebo oficiální potvrzení o úvazku vyšším než 20 hodin týdne vystavené školou

OSOBA NAD 65 LET – postačuje občanský průkaz, nebo potvrzení o pobírání starobního důchodu

INVALIDNÍ DŮCHODCE – ZPS – potvrzení o pobírání invalidního důchodu, postačí složenka nebo výpis z účtu

Slevu student/učitel/důchodce lze poskytnout pouze registrovaným klientům. 
Veškeré doklady na slevu musí být platné v první den platnosti členství. Slevu nelze uplatnit zpětně, doklady musí být předloženy před úhradou.

Ušetřete díky předplaceným balíčkům!

COOL MINI
10% SLEVA z běžného ceníku na všechny služby 
BASIC (posilovna, wellness, sálové lekce) 

minimální částka předplacené služby: 1 500 Kč

Výhodou balíčků COOL MINI a COOL MAXI je, že již nyní NEPOTŘEBUJETE různé balíčky pro různé služby.  
Vše pohodlně uhradíte z jednoho balíčku a můžete si vybrat jakoukoliv službu. Na tuto službu poskytneme až 
20% slevu běžných ceníkových cen. 

NAVÍC AŽ 20% SLEVA! Jste naším stálým členem s členstvím?
Poskytneme Vám navíc další slevu dle členství: u ECONOMY 5%, STANDARD 10%, PREMIUM 15% a VIP 20%.

Slevy se v případě členství SČÍTAJÍ na jakoukoliv službu BASIC i na služby TRENÉRA (tj. celková sleva 15 % až 40 %

dle typu členství).

Jste STUDENT, UČITEL, DŮCHODCE nebo INVALIDNÍ DŮCHODCE? 5)

Slevy se také SČÍTAJÍ, máte nárok na další 20% slevu na vstupy BASIC (tj. sleva až 40%).

U služeb TRENÉRA platí maximální sleva 10% dle balíčku COOL MAXI.

COOL MINI i COOL MAXI je nutné vyčerpat do 365 dní od zakoupení, resp. od data aktivace platnosti.  
Předplacené služby NELZE vrátit ani převést na hotovost. V případě propadnutí po 365-ti dnech je možné je mimořádně za poplatek dle ceníku prodloužit.
Balíčky MULTI10 a MULTI30 lze vyčerpat za původní cenové podmínky platné v době nákupu, tj. při úhradě tímto balíčkem bude účtována na odchodu cena 
dle původního ceníku.

COOL MAXI
20% SLEVA z běžného ceníku na všechny služby 
BASIC (posilovna, wellness a sálové lekce)

10% SLEVA z běžného ceníku na služby TRENÉRA

minimální částka předplacené služby: 5 000 Kč

Platnost ceníku je od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2019 nebo do vydání nového ceníku. Ceny jsou uvedeny v Kč a včetně DPH.


