KOM I GANG NU

Kommunen har en firmaaftale med fitness dk
TRÆN FRA KUN
269 kr./MD.
Normalpris 369 kr./md.

Via din arbejdsplads, Kommunen, kan du træne med
rabat i Danmarks bedste fitnesscentre. Fx tilbyder vi
dig lækre og lyse centre med personale i hele åbningstiden, de dygtigste instruktører, de sjoveste hold og
den bedste service.
Ved indmeldelse betales 299 kr. i startpakke.

Sådan kommer du i gang
1. Gå ned i dit nærmeste fitness dk center
2. Medbring dit id-kort eller seneste lønseddel

MEDLEMSKABER
ANYTIME 269 kr./md

[ normalpris 369 kr./md. ]
Vil du have mulighed for at træne, lige når det
passer ind i dine planer, så er ANYTIME medlem
skabet det rette. Få adgang til hold og træning i
hele åbningstiden samt sauna og dampbad.

PLAY 359 kr./md

[ normalpris 399 kr./md. ]
Få adgang til endnu flere træningsmuligheder.
Udover at deltage på de almindelige hold og
benytte træningsområdet, får du med PLAY
også adgang til at dyrke CrossFit, spille squash
og deltage på maratonhold.

UPGRADE 419 kr./md

3. Så hjælper personalet dig godt i gang

[ normalpris 429 kr./md. ]
Med et UPGRADE medlemskab får du udleveret
et håndklæde samt en iskold kildevand pr. dag
du møder til træning. Du får naturligvis også
adgang til hold og træning i hele åbningstiden.

Har du spørgsmål til et medlemskab hos fitness dk,
er du velkommen til at henvende dig til et af vores
centre.

All inclusive 449 kr./md

Find dit lokale fitness dk center på www.fitnessdk.dk

[ normalpris 499 kr./md. ]
Med ALL INCLUSIVE får du adgang til det hele,
og lidt til. Udover adgang til hold og træning,
kan du spille squash, deltage på marathonhold
og dyrke CrossFit. Én vand og håndklæde pr.
træningsdag er inkluderet.

Tilbuddet gælder kun ansatte i Kommunen. Tilbuddet er kun gældende så længe Kommunen har en fimaaftale med fitness dk, og det kan ikke kombineres med andre tilbud fra fitness dk. Medlemskabet kan ikke overdrages til en anden person.
fitness dk’s alm. regler og betingelser er gældende. Medlemskabet kan opsiges med et varsel på løbende måned + én måned. Samlet pris ved opstart den 1. i måneden 568 kr. (269 kr. + 299 kr. ANYTIME).

