Rīga, A. Deglava 69d, E-pasts - active.life@inbox.lv, Tel. - 22 177 000
Cenu lapa spēkā no 01.09.2017
Abonements

Atrašanās
laiks kluba
teritorijā

RĪTA

7:00-12:00

DIENAS
(tikai trenažieru zāle)

VAKARA
BRĪVAIS

DALĪTS MAKSĀJUMS
1 mēn.

6 mēn.

12 mēn.

€ 48 *

€ 252
(42,- €)

€ 432
(36,- €)
€ 300
(25,- €)

12:00-17:00

€ 34 *

€ 180
(30,- €)

20:00-23:00

€ 42 *

€ 228
(38,- €)

€ 384
(32,- €)

€ 306
(51,- €)

€ 528
(44,- €)

7:00-23:00

BRĪVAIS+

www.activelife.lv

7:00-23:00

€ 58 *
€ 69

-- lielais dvielis
-- ūdens Active Life 0.5 litri
-- neierobežotas grupas
nodarbības

CITI ABONEMENTI

Viens
apmeklējums
pieaugušajiem
Viens
apmeklējums
bērniem

CĪŅAS
Abonements

Laiks

Tikai cīņas

+ tren. zāle

MUAY
THAI
(Taizemes
bokss)

tikai Muay Thai
nodarbības

50 €

60 €

TAE BO

tikai Tae bo
nodarbības

40 €

50 €

BĒRNU

7:00-23:00

€ 39

Pakalpojums:

Apraksts:

Cena:

Mazo dvieļu noma

Tikai kluba apmeklējumu laikā

1,50 €

7:00-23:00

10 €

Lielo dvieļu noma

Tikai kluba apmeklējumu laikā

2€

7:00-23:00

5€

Klienta kluba karte

Obligāti jāiegādājas pirms kluba pirmā
apmeklējuma!
Vienreizējā samaksa

5€

Nodarbību programmas sastādīšana, konsultācijas
dietoloģijā, sporta uztura lietošanā un tt.

apmaksa pēc
vienošanās
ar treneri

Nedēļas

7:00-23:00

24 €

Individuālās
nodarbības un
programmas
sastādīšana

Brīvdienu

7:00-23:00

29 €

Abonementa
iesaldēšana

Jūs varat iesaldēt Jūsu abonementu zvanot pa
telefonu vai arī kluba recepcijā nosaucot Jūsu
klienta kartes numuru

5€

Par katrām iesāktām 15 minūtem 0,50 € ,
bet ne vairāk kā 2 €

2€

Par kluba novēlotu atstāšanu, saskaņā ar kluba
noteikumiem

3€

15 apmeklējumi
3 mēnešos

7:00-23:00

79 €

Sporta kluba apmeklējums
ārpus klienta abonementa
laika vai otrā nodarbība
dienā

Privāto skapīšu
noma

Iespējams izmantot tikai ar
derīgu sporta kluba
abonementu. Skapīšu
skaits ir ierobežots! Pirmā
mēneša maksa 15 €

10 €

Soda nauda par
kavēšanu



Pagarinot abon., kas atzīmēts ar *, vismaz 3 dienas iepriekš papildus atlaide -7-15%



Ģimenēm no 2 līdz 5 cilvēkiem papildus atlaide abon., kas atzīmēts ar * -3-9%



Abonementos RĪTA, VAKARA, BRĪVAIS - ietilpst 1. grupas nodarbības apmeklēšana dienā



Abonementā BRĪVAIS+ ietilpst vairākas grupas nodarbības dienā, ūdens Active Life 0.5 litri un dvielis katrā apmeklējuma reizē



Soda nauda par dalītā maksājuma kavēšanu 1 diena = 1 Euro



Studentiem atlaide uz abon., kas atzīmēts ar * -10%



Pensionāriem un invalīdiem atlaide Dienas 1 abonementam -20%



Apmeklē nodarbību kopā ar savu bērnu: abon., kas atzīmēts ar * -20% vai vienr. apm. -50% atlaide



Ar derīgu cīņu kluba abonementu atlaide abon., kas atzīmēts ar * -30%



Ar derīgu cīņu kluba abonementu atlaide vienreizējam apmeklējumam -50%



Korporatīvais piedāvājums sākot jau no 6 cilvēkiem!



Dzimšanas dienā (ka arī dienu pirms un pēc tās) saņemiet 15% atlaidi 3 mēnešu abonementam!

!!! - abonementa aktivizācijas datumi paliek nemainīgi!

