Yrityshinnasto 2014
Voimassa 31.12.2014 asti

Salon suurin ja monipuolisin liikuntakeskus!
Ikiliikkuja, Hanhivaaran Kanta-Asiakassopimus – edullisin tapa liikkua säännöllisesti (alle 2 € / päivä!)
Vapaa kuntosalin ja ryhmäliikunnan käyttö arkisin klo 6-16 ja viikonloppuisin
Vapaa kuntosalin käyttö joka päivä klo 6-23
Vapaa kuntosalin ja ryhmäliikunnan käyttö joka päivä klo 6-23

39 € / kk
49 € / kk
59 € / kk

12 kk sopimus sisältää henkilökohtaisen kuntosaliohjelman ja sen läpikäynnin salilla PT:n kanssa.
Ei liittymis-/jäsenmaksua. Lisäksi hyviä etuja Hanhivaarassa ja yhteistyökumppaneilla!
Hanhivaaran Kanta-asiakassopimuksen kesto 12 kk, jonka jälkeen jatkuu toistaiseksi voimassaolevana. Irtisanomisaika 1 kk, mikäli sopimus irtisanotaan
ensimmäisen 11 kk:n aikana, asiakas maksaa erotuksen normaaliin kuukausimaksuun. Infon aukioloaikojen ulkopuolella kuntosalin käyttö edellyttää
Wellness-avaimen hankkimista. Hinnasto ja voimassaolevat aukioloajat löytyvät osoitteesta www.hanhivaara.fi.

10-kortti kuntosalille, voimassa 3 kk
10-kortti ryhmäliikuntaan ja kuntosalille, voimassa 3 kk

55 € (60 €)
60 € (70 €)

Kuntosalin vapaa käyttö joka päivä klo 6-23, irtokuukausi, ei sopimusta
Kuntosalin ja ryhmäliikunnan vapaa käyttö joka päivä klo 6-23, irtokuukausi, ei sop.

55 € (60 €)
65 € (70 €)

3 kk kuntosali joka päivä klo 6-23
160 €
3 kk kuntosali + ryhmäliikunta joka päivä klo 6-23
190 €
Yritysasiakkaille henkilökohtainen kuntosaliohjelma ja sen läpikäynti salilla PT:n kanssa VELOITUKSETTA
(norm. hinta 69 €)
Wellness Key, toimii myös avainkorttina, pantti
20 €
Sulkapallo ma – pe klo 7.00 – 16.00
Sulkapallo, la - su klo 8.00 - 22.00
Sulkapallo vakiovuorot (min. 6 kk) alennus -1 € tuntihinnasta,
12 kk vakiovuoroon lisäksi heinäkuu veloituksetta.

8 € (10 €) / h
10 € (12 €) / h

Keilahalli vakiovuoro / rata (min. kausi)

14 € (16 €) / h

Salibandy/Futsal Taraflex Sport M+ kenttä 40 x 20 m ma - pe klo 7.00 – 16.00
Kuntosali sulkapallo- tai salibandyvuoron yhteydessä
Salibandy 12 kk vakiovuoro (min 6 kk) alennus -5 € / h,
heinäkuu ilmaiseksi + veloituksetta yksi saunailta (arvo 200 €)

40 € (50 €) / h
3 € (5 €)

Sports Coach Golf simulaattori, alennus normaalihinnasta

-3 € / h

HYVÄÄ OLOA HANHIVAARASTA – KOKO PERHEELLE 
Asiakkaillemme ilmainen lapsiparkki + lasten omat jumpat!
Verkosta varaat kätevästi pelivuorot ja paikat ryhmäliikuntatunnille.

TYKY / TYHY-päivät, asiakastilaisuudet pienellä tai isolla porukalla Astrum Keskuksessa
kulttuuria, liikuntaa ja viihdettä – kaikki saman katon alla!

Astrum-Keskus | Salorankatu 5-7, 24240 Salo | Puh. 010 321 5011
www.hanhivaara.fi | info@hanhivaara.fi

