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SUN PALACE
FITNESS & SPA

FITNESS ÉS CSOPORTOS ÓRA BÉRLETEINK
• 1 alkalmas: 1 800 Ft
• 10 alkalmas: 15 000 Ft (1500 Ft/alkalom)
• 100 alkalmas: 95 000 Ft (950 Ft/alkalom)
• Havi: 15 000 Ft
• 12 havi: 115 000 Ft
• Havi lánc bérlet: 13 500 Ft
KEDVEZMÉNYES FITNESS ÉS CSOPORTOS ÓRA BÉRLETEINK
• 1 alkalmas: 1 500 Ft
• 10 alkalmas: 12 000 Ft (1200 Ft/alkalom)
• 100 alkalmas: 76 000 Ft (760 Ft/alkalom)
• Havi: 12 000 Ft
• 12 havi: 92 000 Ft
• Havi lánc bérlet: 11 000 Ft
Kedvezményes fitness és csoportos óra bérleteink fitneszközpontunkban való, legfeljebb 3 óra időtartamú bent tartózkodásra jogosítanak hétfőtől-péntekig 10:00 és 16:00 között,
valamint hétvégenként és ünnepnapokon egész nap. Havi
lánc bérlet kedvezményünk 1 hónapra szóló érvényes fitness
és csoportos óra, vagy kedvezményes fitness és csoportos óra
bérlet birtokában, a következő havi fitness és csoportos óra,
vagy kedvezményes fitness és csoportos óra bérletre vehető
igénybe. Alkalmas bérleteink korlátlan ideig felhasználhatóak.
Egy vagy több havi fitness és csoportos óra és kedvezményes
fitness és csoportos óra bérleteink napi egyszeri belépésre,
alkalmas fitness és csoportos óra és kedvezményes fitness és
csoportos óra bérleteink pedig naponta több alkalom felhasználására és belépésenként/alkalmanként legfeljebb 3 órán át
való bent tartózkodásra jogosítanak. Fitness és csoportos óra
és kedvezményes fitness és csoportos óra bérleteinkkel a fitness részleg, valamint a wellness részlegünkön kívüli, bármely
órarendünkben szereplő csoportos óra vehető igénybe
WELLNESS BÉRLETEINK
• 1 alkalmas: 2 500 Ft
• 10 alkalmas: 19 500 Ft (1950 Ft/alkalom)
• 100 alkalmas: 125 000 Ft (1250 Ft/alkalom)
KEDVEZMÉNYES WELLNESS BÉRLETEINK
• 1 alkalmas: 2 000 Ft
• 10 alkalmas: 15 600 Ft (1560 Ft/alkalom)
• 100 alkalmas: 100 000 Ft (1000 Ft/alkalom)
Kedvezményes wellness bérleteink fitneszközpontunkban való
legfeljebb 3 óra időtartamú bent tartózkodásra jogosítanak hétfőtől-péntekig 10:00 és 16:00 között, valamint hétvégenként és
ünnepnapokon egész nap. Alkalmas bérleteink korlátlan ideig
felhasználhatóak. Wellness és kedvezményes wellness bérleteink naponta több alkalom felhasználására és alkalmanként legfeljebb 3 órán át való bent tartózkodásra jogosítanak. Wellness
és kedvezményes wellness bérleteinkkel a wellness részleg és
bármely uszodai csoportos óra vehető igénybe

KOMBINÁLT BÉRLETEINK
• 1 alkalmas: 3 300 Ft
• 1 havi: 25 000 Ft
• 3 havi: 65 000 Ft
• 6 havi: 105 000 Ft
• 12 havi: 185 000 Ft
Első alkalommal váltott kombinált bérletünk az alábbi plusz
szolgáltatásokat is magában foglalja:
1 HAVI BÉRLETÜNK 60 perces személyi edzést és egy
1 alkalmas kinesio tape terápiát is tartalmaz
3 HAVI BÉRLETÜNK 60 perces személyi edzést és egy
1 alkalmas kinesio tape terápiát is tartalmaz, továbbá 5 kávéra,
teára vagy turmixra is vendégül látunk a Sun Palace Bar-ban
6 HAVI BÉRLETÜNK 60 perces személyi edzést, egy
1 alkalmas kinesio tape terápiát, egy 1 alkalmas E-fit edzésen való részvételt is tartalmaz, továbbá 5 kávéra, teára
vagy turmixra is vendégül látunk a Sun Palace Bar-ban
12 HAVI BÉRLETÜNK 60 perces személyi edzést, egy
1 alkalmas kinesio tape terápiát, egy 1 alkalmas E-fit edzésen
való részvételt is tartalmaz, továbbá 10 kávéra, teára vagy
turmixra is vendégül látunk a Sun Palace Bar-ban
Kombinált bérleteinkkel fitness, wellness és jóga részlegeink
egésze, valamint bármely órarendünkben szereplő csoportos
óra látogatható. Kombinált bérleteink napi kétszeri belépésre és belépésenként legfeljebb 4 órán át való bent tartózkodásra jogosítanak
KIEGÉSZÍTŐ JEGY: 950 Ft
Kiegészítő jegyünkkel a korábban megvásárolt havi, vagy
több alkalmas bérlet egészíthető ki egy olyan szolgáltatással, amelyet alapvetően nem tartalmaz az adott bérlet. A kiegészítő jegy egy alkalommal érvényesíthető és a bérlet által
a fitneszközpontban való tartózkodásra meghatározott időtartamot meghaladóan, további legfeljebb 2 óra bent tartózkodásra jogosít. A fitneszközpontban való tartózkodási
jogosultság elteltét követően történő távozás esetén, minden
megkezdett 2 óránként kiegészítő jegy megváltása kötelező.
CHIPKARÓRA: 800 Ft
PÓT CHIPKARÓRA: 1000 Ft összegű kaució ellenében
kérhető a fitneszközpontban való tartózkodás idejére.
Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák és 2017. szeptember 11-től vis�szavonásig érvényesek! Az árlistában foglaltak nem minősülnek
ajánlatnak, a megjelölt árak tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk!

