KORTPRISER FRISKIS&SVETTIS VÄSBY 2018
För samtliga kort krävs medlemskap i IF Friskis&Svettis Väsby
Medlemsavgift på 100 kr tillkommer på kortpriset

Träningskort

Reducerat Dagkort

Pris

måndag - fredag
09.00-15.00

Medlemsavgift
Allträning 12 månader från inköpsdatum
Delbetalning 12 månader + 20 kr i serviceavgift
Allträning 6 månader från inköpsdatum
Delbetalning 6 månader + 20 kr i serviceavgift
Allträning 30 dagar från inköpsdatum

100 kr
100 kr
100 kr
3 150 kr
2 350 kr
2 100 kr
263 kr/mån 195 kr/mån 175 kr/mån
2 300 kr
1 800 kr
1 550 kr
383 kr/mån 300 kr/mån 258 kr/mån
550 kr
400 kr
350 kr

FAR kort ( kräver recept)
Allträning 10-kort ( gäller i två år)
Junior för barn 6-12 år/säsong
Familj för barn 2-6 år/säsong
Tvåföreningskort

Övriga priser
Engångsavgift och Prova-på
Dagkort för träning kväll/helg (engångsavgift)
Engångsavgift medlem 2-12 år
Engångsavgift medlem i annan F&S förening
Individuell träningsinstruktion

800 kr
900 kr

4 500 kr

Pris

800 kr
800 kr
400 kr
300 kr
4 500 kr

Reducerat
100 kr
50 kr
50 kr
200 kr

100 kr
50 kr
50 kr
50 kr
200 kr

Reducerat pris
Senior från att året man fyller 65 år eller pension före 65 år på heltid (bevis
från Försäkringskassa)
Tonår 13 år - till dagen man fyller 20 år
Heltidsstuderande med giltigt CSN kort eller antagningsbevis
Heltidsarbetslös med giltigt intyg från arbetsförmedlingen.

Övrig info
Junior - barn 6-12 år som deltar på juniorfys,familjefys eller gruppträningspass
utan redskap i målsmans sällskap
FAR - Fysisk aktivitet på recept- gäller 3 månader från inköpsdatum (kräver
recept) max 1 ggn/år
Familj- barn 2-6 år Om målsman har aktivt 6 eller 12 månaderskort betalas
endast medelmskap 100 kr. I annat fall 300 kr plus medlemskap 100 kr
Delbetalning- för personer över 18 år och svenskt
personnummer.Kreditprövning görs av banken.
Dagkort - gäller måndag - fredag 09.00 - 15.00 Engångsbiljett för kväll/helg
pass kan köpas för 50 kr
10-klipp kort- gäller i två år efter inköpsdatum

