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CENÍK

info@profitsport.cz

(platný od 1.1.2019)
dospělí
(Kč)

studenti
(Kč)

SM systém

120

110

Power jóga, Cvičení pro těhotné

100

90

FitBox, Kruhový trénink, Cvičení pro děti, Bodyforming

90

85

Fitness (časově neomezený vstup)

80

70

Jednotlivé vstupné

CENÍK
(platný od 1.1.2019)

Tréninky pro začátečníky pod dohledem trenéra


Zpravidla stačí 1 - 2 ukázkové hodiny cvičení, abyste poté byli schopni sami na
jednotlivých strojích v dámském fitness cvičit.

Ceník tréninků pro začátečníky - 1 osoba

,

Dobití kreditu do elektronické peněženky

Bonus

Vklad kreditu 500 - 999 Kč (vklad je nevratný, ale časově neomezený)

50 Kč

Vklad kreditu 1.000 - 1.999 Kč (vklad je nevratný, ale časově neomezený)

150 Kč

Vklad kreditu nad 2.000 Kč (vklad je nevratný, ale časově neomezený)

500 Kč

1 h cvičení + sestavení tréninkového plánu..........450 Kč
1 + 1 h cvičení + sestavení tréninového plánu......750 Kč

Ceník tréninků pro začátečníky - 2 osoby




dospělí
(Kč)

studenti
(Kč)

SM Systém (platí také do fitness + na všechny skupinové lekce)

1000

900

All Inclusive (platí také do fitness + na vybrané skupinové lekce)

800

750

Fitness

700

600

Fitness mimo špičku (příchod 9-14h + víkendy bez omezení)

650

550

Permanentky – 10 vstupů (platnost 12 týdnů)




1 h cvičení + sestavení tréninkového plánu..........600 Kč
1 + 1 h cvičení + sestavení tréninového plánu......900 Kč
Cena se platí trenérovi na místě a nezahrnuje vstupné do fitness.

Tréninky s pravidelným dohledem




Větší počet tréninků je vhodný pro každého, kdo chce mít jistotu, že se naučí cvičit
ve fitness správným způsobem nebo pro všechny, kteří nad sebou potřebují někoho,
kdo by je ke cvičení více motivoval.
60 min. osobního tréninku.....300 Kč
Cena se platí trenérovi na místě a nezahrnuje vstupné do fitness.

Úpravy jídelníčku
dospělí
(Kč)

studenti
(Kč)

první měsíc (zahrnuje 3 volné vstupy na libovolnou skupinovou lekci)

750

690

druhý (navazující) měsíc

650

590

třetí až pátý (navazující) měsíc

550

490

šestý a každý další (navazující) měsíc

450

450

Měsíční permanentky do fitness







Permanentku do fitness lze nahrát na Plzeňskou kartu nebo JIS kartu. Pokud
takovou kartu nemáte, vystavíme Vám Zákaznickou kartu za zálohu 150 Kč.
Pro držitele měsíční permanentky platí sleva 30% na všechny skupinové lekce.
Záloha na klíč od šatny pro skupinové lekce je 100 Kč.
Možno platit poukázkami Sodexo, Edenred, Multisport, Cheque Déjeuner a také
platebními kartami VISA, Maestro, Master Card, JCB, Diners Club.
Storno rezervace bezplatně do 8 h před začátkem lekce.




Základní upravení jídelníčku + konzultace 30 min.....500 Kč
Podrobná analýza + vypracování nového jídelníčku + konzultace 45 min.....1.500 Kč

Osobní trenér a výživový poradce Ing. Jan Zavadil



tel.: 608 183 613
e-mail: honza@profitsport.cz

E-shop s doplňky sportovní výživy



www.profitsport.cz
www.zdrave-speciality.cz

Otevírací doba fitness: Po-Čt 7:00-21:00, Pá 8:00-20:00, So-Ne 9:00-20:00

