
Zahrnuje neomezený přístup do fitness Salt Lake City 2002. Další služby je možné dokoupit ve formě 
jednorázových BASIC vstupů nebo zvýhodněných balíčků.

KVALITA fitness  |  Husova třída 1373/13 (u výstaviště)  |  České Budějovice  |  volejte ZDARMA 800  500  409  |  www.kvalitafitness.cz 

ECONOMY členství

KDYKOLIV MIMO ŠPIČKU

POSILOVNA

neomezený vstup kdykoliv P O
neomezený vstup v pracovní dny do 14:00, o víkendu a svátcích kdykoliv P P
sleva na konzumaci na baru 5 % 5 %

WELLNESS

neomezený vstup kdykoliv O O 
neomezený vstup v pracovní dny do 14:00, o víkendu a svátcích kdykoliv O O
drobné občerstvení ve wellness – ovoce O O
zapůjčení ručníku, prostěradla, osušky nebo SAUNA kiltu za poplatek za poplatek

SÁLOVÉ LEKCE

neomezené sálové lekce kdykoliv O O
neomezené sálové lekce v pracovní dny do 14:00, o víkendu a svátcích kdykoliv O O
PRÉMIOVÉ SLUŽBY

vlastní šatní skříňka v standard šatně (možnost dlouhodobého uložení věcí) za poplatek za poplatek

praní prádla pro cvičení (spodní díl, vrchní díl, ponožky, spodní prádlo, ručník)
do druhého kalendářního dne – AKČNÍ CENA (běžná cena: 150 Kč/praní) 95 Kč/praní 95 Kč/praní

masáže, diagnostika MFK, služby trenéra a další služby centra se slevou 5 % 5 %

MOŽNOST PŘERUŠENÍ ČLENSTVÍ

NELZE provést v žádném případě a za žádných okolností (nutno uhradit celé sjednané členství bez přerušení)

PRÉMIOVÉ SLUŽBY: služby TRENÉRA VE ŠPIČCE MIMO ŠPIČKU

trenér STANDARD (60 min. s trenérem) 475,38 Kč / 500,40 Kč 1) 427,50 Kč / 450,00 Kč 1)

+ 10% SLEVA na trenéra (čerpáním balíčku COOL MAXI) 427,84 Kč 384,75 Kč

trenér SPECIALISTA (60 min. s trenérem) 570,29 Kč / 600,30 Kč 1) 513,00 Kč / 540,00 Kč 1)

+ 10% SLEVA na trenéra (čerpáním balíčku COOL MAXI) 513,26 Kč 461,70 Kč

DALŠÍ POPLATKY
vlastní čipový náramek (za vratnou zálohu) 300 Kč

jednorázové zapůjčení čipového náramku/karty v případě zapomenutí vlastního zdarma

DĚTSKÝ KOUTEK – za dítě 25 Kč

1)   zvýhodněná cena ECONOMY  /  běžná cena 
     služba je zahrnuta v ceně členství neomezeně po celou dobu trvání členství
     služba není zahrnuta v ceně členství, ale LZE ji dokoupit se slevou 5 % (oproti běžným cenám pro registrované členy)

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

(fitness neomezeně)
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PRO KOHO JE VHODNÉ?
Členství ECONOMY je ideální volbou pro klienty, kteří fitness centrum navštěvují více jak 2x týdně  
a ostatní služby využívají nepravidelně, anebo je nevyužívají vůbec.

AKCE 4+ 
Při členství více než 3 měsíce BEZ SMLOUVY (od 4-tého 
měsíce) je klientům automaticky poskytována 10% sleva 
z běžné měsíční ceny pro nákup dalšího jednoho měsíce.

ECONOMY členství

1. rok 2. rok (12+1 ZDARMA) 3. a další rok (12+2 ZDARMA)

MĚSÍC AKCE 4+ START 3+1 MĚSÍC ZDARMA2) 4 MĚSÍCE

platba další měsíc za platba měsíčně platba měsíčně

ECONOMY
kdykoliv

běžná cena 1 650,00 1485,00 4 950,00 1 237,50 5 940,00 1 485,00

student/učitel/důchodce4) 1 320,00 1188,00 4 455,00 1 113,75 4 752,00 1 188,00

ECONOMY
mimo špičku

běžná cena 1 300,00 1170,00 3 900,00 975,00 4 680,00 1 170,00

student/učitel/důchodce4) 1 040,00 936,00 3 510,00 877,50 3 744,00 936,00

PLATBA PO MĚSÍCÍCH PLATBA NAJEDNOU PLATBA PO MĚSÍCÍCH PLATBA NAJEDNOU PLATBA PO MĚSÍCÍCH PLATBA NAJEDNOU

platba cena za rok cena/měsíc roční platba platba skut. cena cena/měsíc roční platba platba skut. cena cena/měsíc roční platba

ECONOMY
kdykoliv

běžná cena  1 210,00 14 520,00 1 089,00 13 068,00  1 210,00 1 116,92 1 005,23 13 068,00  1 210,00 1 037,14 933,43 13 068,00

student/učitel/důchodce4)  968,00 11 616,00 871,20 10 454,40  968,00 893,54 804,18 10 454,40  968,00 829,71 746,74 10 454,40

ECONOMY
mimo špičku

běžná cena  950,00 11 400,00 855,00 10 260,00  950,00 876,92 789,23 10 260,00  950,00 814,29 732,86 10 260,00

student/učitel/důchodce4)  760,00 9 120,00 684,00 8 208,00  760,00 701,54 631,38 8 208,00  760,00 651,43 586,29 8 208,00

4)  pro tuto slevu je nutné doložit:

   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

   Veškeré doklady na slevu musí být platné v první den platnosti členství.  
Sleva nelze uplatnit zpětně, doklady musí být předloženy před úhradou.

2)  START 3+1 MĚSÍC ZDARMA akce platí pouze pro NOVÉ klienty, tj. pro klienty, kteří v posledních 12 měsících neměli uzavřeno žádné členství. 
Pro studenta/učitele/důchodce je poskytována 10% SLEVA z cen běžného klienta, tudíž mají cca 19 dní ZDARMA ve vypočtené slevě, nikoliv celý měsíc.

3)  Členství BEZ SMLOUVY nelze hradit splátkami, od aktivace běží 31 dní / 122 dní a NELZE jej přerušit ani převést na jinou osobu z jakýchkoliv důvodů.

A) BEZ SMLOUVY3)

B) SE SMLOUVOU

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

VĚRNOST SE VYPLÁCÍ
Klienti s ročním členstvím u nás mají v případě prodloužení po prvním roce 
1 následující měsíc ZDARMA (12+1), při dalším prodloužení mají k ročnímu členství 
vždy 2 následující měsíce ZDARMA (12+2). 

Pro nárok na 1 nebo 2 měsíce ZDARMA je nezbytné mít uhrazeny včas veškeré splátky nebo platby nejpozději do řádného 
data splatnosti. Při jedné nebo více úhrad po splatnosti nárok na věrnostní měsíce ZDARMA nevzniká.


