KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB
Standardní nabídka:
1. lekce (nový klient)

150 Kč

1 lekce

250 Kč

Permanentka na 5 lekcí

990 Kč

(platnost 1 měsíc)

Permanentka na 10 lekcí

1900 Kč

(platnost 2 měsíce)

Permanentka na 10 lekcí

2100 Kč

(platnost 6 měsíců)

DUO permanentka na 10 lekcí

1700 Kč

(platnost 2 měsíce, nutno cvičit vždy ve dvou)

Zapůjčení ručníku

10 Kč

Filtrovaná voda s citronem

ZDARMA

Nově od února 2017:
Individuální lekce Power Plate 30 min.

350 Kč

(s instruktorem v dohodnutém čase – i nad rámec standardní otevírací
doby studia; cvičení se zaměřením dle Vašich potřeba cílů, zapůjčení
ručníku v ceně)

Balíček 5x individuální lekce Power Plate 30 min.

1650 Kč

Individuální lekce Power Plate 60 min.

650 Kč

(s instruktorem v dohodnutém čase – i nad rámec standardní otevírací
doby studia; cvičení zaměřeno na zlepšenídržení těla,využití prvků
pilates clinicmethod, aktivace svalů CORE, důrazna správné provedení
cviků, aktivace svalůchodidel, odstranění bolestí pohybového aparátu;
kombinace Power Plate, podložka, BOSU, válec, sBall, expandery …;
zapůjčení ručníku v ceně)

Balíček 5xindividuální lekce Power Plate 60 min.

2750 Kč

PODMÍNKY REZERVACE LEKCÍ A JEJICH STORNO, PLATNOST PERMANENTEK
Obecné podmínky:





Aktuální ceník je vždy uveden na webových stránkách www.powerplate4u.cz v záložce ´Ceník´.
Každá forma objednání (online, telefon, email) na lekci je závazná a v případě nedodržení stornovacích
podmínek (viz níže) lekce propadá.
Studio nedisponuje stálou recepcí a přítomnost trenérky (trenéra) se odvíjí od rezervovaných lekcí.
V případě malého počtu objednaných osob má studio POWER PLATE 4U právo upravit otevírací dobu.
Pokud klient opakovaně (tzn. min. 2x) nedorazí bez omluvy na rezervovanou lekci, budou jeho další
existující rezervace smazány.

Rezervace lekce a individuální lekce:




Doporučujeme provádět rezervace lekcí prostřednictvím našeho rezervačního systému
http://www.web-rezervace.cz/rezervace/index.php?id=powerplate4u. Rezervace je možná i
telefonicky, nebo emailem – zde je nutno vyčkat na potvrzení Vámi požadovaného termínu.
Rezervace v rezervačním systému lze provádět kdykoliv. Pokud se přihlásíte na lekci, která začíná
dříve než za 12 hodin, doporučujeme termín telefonicky ověřit.
Individuální lekce je nutno dohodnout a objednat telefonicky na 724898520 nebo emailem. Takto
dohodnuté a objednané lekce jsou závazné.

Storno lekce a individuální lekce:






Zrušení (nebo změnu rezervace) lekce je možné nejpozději 12 hodin před jejím začátkem. Tato
podmínka platí pro všechny způsoby uskutečnění rezervace.
Zruší-li klient lekci později než 12 hodin před jejím začátkem, nebo se na lekci nedostaví, bude mu
účtována při další návštěvě (případně stržena z permanentky).
Zruší-li klient lekci později než 12 hodin před jejím začátkem, má ještě možnost využít náhradní termín
ve stejný den, v němž měl rezervovanou lekci, pokud to provoz studia umožní – nutno domluvit
telefonicky. (Příklad: Pokud má klient rezervovanou lekci na dopoledne, nemůže na ní dorazit, a
objedná si sám bez předchozí domluvy „náhradní lekci“ na odpoledne, mohou mu být účtovány obě.
Individuální lekce je nutno zrušit (nebo přeobjednat) min. 18 hod před jejich začátkem. V opačném
případě bude účtován storno poplatek ve výši 200/400 Kč ( lekce 30/60 min.). Děkujeme za pochopení.

Podmínky platnosti permanentky:









Platnost permanentky na 10 lekcí je 2 nebo 6 měsíců – odvíjí se od ceny uvedené na
www.powerplate4u.cz. Platnost DUO permanentky je 2 měsíce a permanentka na 5 lekcí platí 1 měsíc.
Platnost se počítá od data vyčerpání první lekce. Po uplynutí platnosti je permanentka neplatná, bez
ohledu na počet nevyčerpaných lekcí.
Prodloužení permanentek je možné po dohodě pouze v případě dlouhodobější nemoci na základě
potvrzení od lékaře, nebo delší zahraniční cesty. V ostatních případech lze permanentku s platností 2
měsíce prodloužit na 6 měsíců po uhrazení doplatku 200Kč. Permanentku s platností 1 a 6 měsíců
prodloužit nelze.
Permanentka je přenosná, může být tedy převedena na jinou osobu v případě, že z jakýchkoliv důvodů
nemohou být lekce vyčerpány původním majitelem. Vrácení peněz za nevyužité lekce není možné.
Platnost balíčku 5ti individuálních lekcí je 2 měsíce.
Speciální typy permanentek, akční jednotlivé vstupy či dvojvstupy apod. lze čerpat po dobu jejich
platnosti. Platnost není možné prodloužit, s výjimkou doložených zdravotních komplikací.
Výše uvedené rezervační a storno podmínky platí i pro zvýhodněné nabídky (speciální typy
permanentek, akční jednotlivé vstupy či dvojvstupy apod.).

