FRISKVÅRDSERBJUDANDE

till dig som är anställd hos
VÄLKOMMEN!

AVTAL

Vi på Nordic Wellness vågar påstå
att det inte finns någon annan träningsform som är så effektiv som styrketräning och gruppträning när det
kommer till att bygga upp en stark
kropp.

Du kan mot uppvisande av bevis för
anställning provträna en vecka
kostnadsfritt innan du blir medlem.

Om du har ont någonstans har du all
vår kunskap till ditt befogande kring
uppbyggnadsträning och rehab för att
du ska lyckas med dina friskvårdsmål.
Så välkommen in i träningsglädjen! Vår
engagerade och välutbildade personal
hjälper dig som är ny på gymmet att
komma igång. Och du som redan är
varm i kläderna har allt du behöver för
att fortsätta utvecklas!

ERBJUDANDE
Gäller på alla Nordic Wellness klubbar,
undantaget är Exclusive, Hönö och
Kinna. Läs mer nedan.
På Nordic Wellness Exclusive gäller 15%
på årskort eller autogiroavtal. (Åldersgräns 20 år).
Du ser vilka klubbar som ingår på
www.nordicwellness.se, de ordinarie
priserna som rabatten utgår mot. Alla
typer av kort finns under fliken Priser.
Du kan endast nyttja din rabatt genom
våra receptioner, ej genom onlineköp
på hemsidan.

Ta med ditt anställningsbevis, senaste
lönespecifikationen eller liknande till
klubben vid provträning eller kortköp. Ta
även med dig legitimation.
Vid tecknade av autogiroavtal med
rabatt utgår 12 månaders bindningstid.
Innan periodens slut måste du på nytt
visa att du jobbar på företaget, annars
höjs priset automatiskt till den aktuella
periodens ordinarie pris. Detta är
beskrivet på din avtalskopia. Rabatten
går inte att kombinera med annan
rabatt.

Receptionen tar ut en engångsklubbavgift
på 249 kronor per medlem vid tillfället för
tecknandet av autogiromedlemskap,
oavsett vilket AG du tecknar. 100 kronor
för kontantavtal. Avtalet gäller ej:
Ungdomskortet (11-14 år, träning tillsammans med målsman, regionalt, 249kr/
månad).
Studentkortet (299kr/mån, regionalt
guldkort), dessa är ständigt rabatterade
avtal.

TRÄNAR DU PÅ ETT
ANNAT GYM?
Vi löser in upp till sex månader både
kontant eller autogiro. Kontakta valfri
klubb för mer information.

REDAN KUND HOS OSS?
Fråga receptionen på din hemmaklubb
vad som gäller för dig. Där får du hjälp
att ta reda på vilket medlemskap som är
bäst för dig
Var uppmärksam på eventuella lokala
erbjudanden. Det är upp till dig som
privatperson att avgöra om ett sådant
erbjudande eller företagsrabatten är det
bästa valet för dig.
Om du inte längre är anställd upphör
möjligheten till rabatt på årskort/autogiro. Vid avslutad anställning behöver du
vara beredd på att betala ordinarie pris.

ERBJUDANDE OCH GILTIGHETSTID

% på ÅRSKORT
Kan tecknas fram till

Seniorkortet (65+ och förtidspensionärer,
249kr/mån inkl. Exclusive)

STYRKETRÄNING

GRUPPTRÄNING

PERSONLIG TRÄNING

Vi har instruktionstillfällen som vi kallar
gyminfo. Du får delta så många gånger du
vill på dessa pass. Kör tills du känner att du
behärskar tekniken själv helt enkelt!

Här hjälper våra instruktörer dig till nya
höjder! Det är otroligt motiverande att
träna tillsammans! Så det är ingen slump
att utbudet är stort hos oss!

En egen coach som ger dig all sin
kunskap, tid och uppmärksamhet för
att du ska lyckas med dina mål. Passar
både för nybörjare och proffs!

