CENNIK PR1ME

Misją PR1ME jest inspirowanie Ciebie i Twojej rodziny do zdrowego i aktywnego
trybu życia. Zgodnie z naszą dewizą „Po pierwsze Ty” chcemy wychodzić naprzeciw
Twoim potrzebom i oczekiwaniom. Twoje zdanie jest dla nas najważniejsze.

CZŁONKOSTWA
DAY TIME

pon-pt 6:00-16:00
weekendy 8:00-21:00

OPEN

pon-pt 6:00-22:00
weekendy 8:00-21:00

Członkostwo płatne z góry, jednorazowo:

Członkostwo płatne z góry, jednorazowo:

12 miesięcy

12 miesięcy

129 zł/mies.
(razem 1548 zł)

6 miesięcy

149 zł/mies.

(razem 2388 zł)

6 miesięcy

(razem 894 zł)

3 miesiące

169 zł/mies.

199 zł/mies.
239 zł/mies.
(razem 1434 zł)

3 miesiące

(razem 507 zł)

269 zł/mies.
(razem 807 zł)

Członkostwo płatne co miesiąc, ratalnie:

Członkostwo płatne co miesiąc, ratalnie:

Flexi*

Flexi*

189 zł/mies.

279 zł/mies.

*członkostwo bezterminowe z miesięcznym okresem wypowiedzenia
5% zniżki dla osób przedłużających członkostwo w klubie (z wyłączeniem umowy typu Flexi)

PO PIERWSZE TY

USŁUGI DODATKOWE
PAKIETY WEJŚĆ

NAUKA PŁYWANIA

1 x OPEN
4 x OPEN
9 x OPEN
20 x OPEN

60 zł
200 zł
400 zł
800 zł

indywidualna - 45 min (dzieci i dorośli)
1 lekcja
95 zł
4 lekcje
340 zł
9 lekcji
680 zł

1 x Aqua BABY
4 x Aqua BABY
9 x Aqua BABY

60 zł
200 zł
400 zł

DIETA

1 x Fitness
4 x Fitness
9 x Fitness

45 zł
150 zł
300 zł

TRENINGI PERSONALNE
1 trening
3 treningi
10 treningów

199 zł
420 zł
1200 zł

wywiad żywieniowy
+ pomiar składu ciała
konsultacja dietetyczna
+ pomiar składu ciała

100 zł

tygodniowy plan żywieniowy
program 1-miesięczny

170 zł
690 zł

FIZJOTERAPIA / MASAŻ
zabieg 20-90 minut
80-480 zł
(zależnie od rodzaju i czasu trwania)

Dopłata do wejścia dziecka na basen:
pon-pt – 10 zł, weekendy – 20 zł
Honorujemy karty Beneﬁt Systems - MultiSport Plus z dopłatą:
pon-pt 6:00-16:00 – 10 zł, po 16:00 – 15 zł
weekendy – 15 zł

podziemny parking
(2h gratis)

serwis
ręcznikowy

Cennik ważny od 1.01.2018 r.
Niniejszy cennik ma wyłącznie charakter
informacyjny, a podane w nim informacje
nie stanowią oferty ani zapewnienia
w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

40 zł

PR1ME Fitness & Wellness
Warszawa, Radisson Blu Centrum Hotel
ul. Grzybowska 24, poziom -1
tel. +48 22 321 87 75
klub@pr1me.pl

basen, jacuzzi
i 3 sauny

