
So, Ne

16.00 - 21.00 21.00 - 22.00 celý den

Dospělí

Studenti

Studentské ceny platí pouze při vytvoření studentského zvýhodněného tarifu a složení min.vkladu 500,-Kč

Ne

celý den
Dospělí

Studenti

Ceny v závorce platí pro kurt č.12, který je určený pouze pro dvouhru

Studentské ceny platí pouze při vytvoření studentského zvýhodněného tarifu a složení min.vkladu 500,-Kč

PŮJČOVNÉ - Squash + Badminton Raketa: 60,- Kč Míček: 30,- Kč

Na raketu je vyžadována záloha 200,- Kč, která se v případě vážného poškození nevrací.

PŮJČOVNÉ - Stolní tenis Pálka: 30,- Kč Míček: 20,- Kč

V případě prodloužení rezervace kurtu je vždy účtována cena od konce původní rezervace.

Uvedené ceny u všech sportů jsou v pořádí:tarif základní/nejnižší cena z tarifu základního (max. vklad i čerpání, viz bonusy)

1 měsíc 1 rok

Dospělí 1500 11 550

Studenti 1100 9900
Na měsíční permanentku je možné kombinovat všechny sály.

10 vstupů 1 měsíc 1 rok ring 30 minut*

Dospělí 1400 50

Studenti 1100 50
Ring je zpoplatněn pouze při výhradní rezervaci pro konkrétního klienta. Není li rezervován je vstup do ringu zdarma.

Permanentka 10 vstupů je časově omezena na 3 měsíce.

Při nákupu jednotlivého vstupu do posilovny a boxu je třeba prokázat svoji totožnost platným dokladem.

Návštěva posilovny a boxu není časově omezena, pro časové permanentky platí pouze jeden vstup za den. 

Uvedené ceny u boxu a posilovny jsou v pořádí: tarif základní/nejnižší cena z tarifu základního (max. i čerpání viz bonusy)

PERMANENTKA JÓGA  A  AEROBNÍ SPORTY (alpi, trx, ae, jumping ) - časová 1 500 Kč

 (možný JEDEN vstup za den, nepřenosná)

KOMBINOVANÁ PERMANENTKA NA JÓGA, AE SPORTY + POSILOVNA – časová 1 700 Kč
 (platná bez omezení počtu vstupů na AE sporty a na jeden vstup do posilovny denně, nepřenosná)

V případě, že se klient nedostaví na rezervovanou hodinu na permanentku je povinen tuto hodinu uhradit v ceně základního tarifu.

SAUNA A MASÁŽE

170/130

BOXERSKÝ SÁL/RING

 vstup

170/130
1300 10000

150/114

JÓGA A AEROBNÍ SPORTY (Power joga, P-class, Pilates, aj.)

1 hodina 

200/152

POSILOVNA, BOX, MMA tělocvična, STRONGMAN

 vstup

200/152

180/137 220/167 220/167

ALPINNING, JUMPING, TRX, TABATA, KRUHOVÝ TRÉNING

1 hodina 

220/167

STOLNÍ TENIS
Pondělí - Pátek  So, Ne

7.00 - 16.00 16.00 - 22.00 celý den

330/250-(280/212)
420/320 -(400/304) 330/250-(280/212) 420/320-(400/304)

280/212

BADMINTON

Pondělí - Pátek  So

7.00 – 16.00 16.00 – 22.00 7.00 (8:00) – 22.00

CENÍK SPORTOVNÍHO CENTRA JEREMI
Pro období od 26.1.2019         www.jeremi.cz  telefon: 724 370 007

SQUASH

Pondělí - Pátek

7.00 - 16.00

300/230
440/335 350/266 350/266

  250/190



170 Kč
125 Kč
250 Kč

170 Kč

690 Kč
Masáže po dohodě na tel. 724 370 007 lze objednat i na jiný čas.

PŮJČOVNÉ - sauna: Prostěradlo: v ceně Ručník: 30,- Kč Župan: 50,- Kč

Volba finančního tarifu – klient si jej určí sám při založení (změna možná při dočerpání). Pro tarif je nutné mít el.čip/kartu

El.čip/karta slouží jako klíč k zamčení/odemčení skřínky a k průchodu turniketem

Hlavní kupon
Nelze z něj provádět rezervace, slouží pouze jako úschova peněz, a lze z něj peníze převádět libovolně na ostatní tarify.

Tarif základní
Počet rezervací je omezen finanční částkou 460,- Kč.

Objednanou hodinu je třeba uhradit vždy před začátkem, v případě nepřítomnosti na hodině max. do 14 dnů po termínu.

Tarif zvýhodněný
Klient má svůj účet, z účtu čerpá pouze jedna osoba, nevyčerpaný zůstatek je nevratný a čerpání z něj je časově 

omezeno na 12 měsíců od data složení částky. (finančně výhodnější čerpání cca až o – 24%). Pro čerpání studentských cen  

je nutné prokázat se potvrzením o studiu před zřízením zvýhodněného tarifu. (před provedením rezervace) Max. věk je 26 let včetně.

Studentské ceny platí pouze při vytvoření studentského zvýhodněného tarifu a složení min.vkladu 500,-Kč

Jednotlivé tarify není možné spolu kombinovat, k úhradě služby lze vždy použít pouze jeden vybraný tarif.

Jednorázový poplatek při založení tarifu : základní a zvýhodněný tarif a ostatní permanentky 0,- Kč, tarif Multisport a VŠ liga 100,-Kč

Bonusy: (platí pouze pro zvýhodněný tarif )

Bonusy za složení finanční částky: ( pouze při platbě v hotovosti na recepci )
1)             kdykoliv při složení částky 500,- až 900,- Kč bude k účtu klienta připočtena částka ve výši 2% ze složených peněz,

2)             kdykoliv při složení částky 1.000,- až 1 900,- bude k účtu klienta připočtena částka ve výši 3% ze složených peněz,

3)             kdykoliv při složení částky 2.000,- Kč a vyšší bude k účtu klienta připočtena částka ve výši 4% ze složených peněz,

Bonusy za čerpání:
při vyčerpání částky za kalendářní měsíc bude k účtu klienta poslední den v měsíci připočtena finanční částka dle tabulky:

1)             čerpání 500 až 1000 Kč/měsíc 5% z čerpané částky

2)             čerpání 1001 až 2000 Kč/měsíc 10% z čerpané částky

3)             čerpání více než 2000 Kč/měsíc 20% z čerpané částky

Oba bonusy se sčítají. Částka za čerpání bude k účtu připočtena vždy poslední den v měsíci, do čerpání se nezapočítává útrata.

Není-li cena poskytnuté služby uhrazena z kladného zůstatku klientského účtu, je Klient povinen zaplatit na účet

Provozovatele každou jím rezervovanou hodinu při první návštěvě, nejpozději však do 14 dnů po termínu této hodiny

V případě, že návštěva sportovního centra připadá na státní svátek, platí cena na ten daný den  (např. pokud je státní svátek ve středu, 

platí ceny na všední den, nebere se jako víkend).

Za nevyčerpané zůstatky nelze v žádném případě žádat zpět hotovost ani zaslání částky na bankovní účet.

Čtvrtek pouze ŽENY Celé tělo - 80 minut

SOLÁRIUM

Mega Sun Tower T200  22,- Kč / 1 min

Minimální vklad je 500,- Kč a výše po celých stokorunách.

Provozní doba 16.00 - 22.00 hodin Šíje - 15 minut
Pondělí ZAVŘENO Dolní končetiny 30 minut

Úterý, středa, pátek, sobota, neděle společná Horní končetiny 20 minut

Sauna 1,5 hod. 180 Kč MASÁŽE

Sauna 1,5 hod děti do 15ti let 90 Kč Záda - 20 minut


