
ABONAMENTE BENEFICII                                                     PREȚ

FULL FITNESS
1 LUNĂ

30 de zile acces în sală (145 lei)
1 invitație pentru un prieten* FIT SAPIENS (30 lei)
TANITA/FITBIT (30 lei)
Plan de Nutriție și Plan de Antrenament (300 lei)
Valoare totală: 505 lei, dar plătești doar: 145 lei

145  RON

FULL FITNESS
3 LUNI

90 de zile acces în sală (435 lei)
3 invitații pentru prieteni* (90 lei)
3 analize corporale TANITA/FITBIT (90 lei)
Plan de Nutriție și Plan de Antrenament (300 lei)
Valoare totală: 1005 lei, dar plătești doar: 390 lei

390 RON

FULL FITNESS
6 LUNI

180 de zile acces în sală (870 lei)
6 invitații pentru prieteni* (180 lei)
10 zile pentru suspendarea abonamentului
6 ședințe cu antrenor personal (320 lei)
10 analize corporale TANITA/FITBIT (300 lei)
Plan de Nutriție și Plan de Antrenament (300 lei)
Valoare totală: 1970 lei, dar plătești doar: 725 lei

725 RON

FULL FITNESS
12 LUNI

360 de zile acces în sală (1740 lei)
12 invitații pentru prieteni* (360 lei)
30 zile pentru suspendarea abonamentului
12 ședințe cu antrenor personal (500 lei)
20 analize corporale TANITA/FITBIT (600 lei)
Plan de Nutriție și Plan de Antrenament (300 lei)
Valoare totală:  3500 lei, dar plătești doar 1450 lei

1450 RON

DAY TIME
1 LUNĂ

(acces până la ora
16:00)

30 de zile acces în sală (130 lei)
1 invitație pentru prieteni* (30 lei)
TANITA/FITBIT (30 lei)
Plan de Nutriție și Plan de Antrenament (300 lei)
Valoare totală: 490 lei, dar plătești doar: 130 lei

130 RON

DAY TIME
3 LUNI

90 de zile acces în sală (390 lei)
3 invitații pentru prieteni* (90 lei)
3 analize corporale TANITA/Fitbit (90 lei)
Plan de Nutriție și Plan de Antrenament (300 lei)
Valoare totală: 870 lei, dar plătești doar: 345 lei

345 RON



DAY TIME
6 LUNI

180 de zile acces în sală (780 lei)
6 invitații pentru prieteni* (180 lei)
10 zile pentru suspendarea abonamentului
6 ședințe cu antrenor personal (320 lei)
10 analize corporale TANITA/FITBIT (300 lei)
Plan de Nutriție și Plan de Antrenament (300 lei)
Valoare totală: 2180 lei, dar plătești doar: 650 lei

650 RON

DAY TIME
12 LUNI

360 de zile acces în sală (1560 lei)
12 invitații pentru prieteni* (360 lei)
30 zile pentru suspendarea abonamentului
12 ședințe cu antrenor personal (500 lei)
20 analize corporale TANITA (600 lei)
20 ședințe cu FITBIT (600 lei)
Plan de Nutriție și Plan de Antrenament (300 lei)
Valoare totală: 3920 lei, dar plătești doar 1300 lei

1300 RON

PERSONAL TRAINER
8 ȘEDINȚE

Monitorizare progres înainte și după
8 ședințe asistate (400 lei)
Plan Nutrițional (200 lei)
1 analiză corporală TANITA (25 lei)
Valoare totală: 625 lei, dar plătești doar 420 lei

420 RON

PERSONAL TRAINER
12 ȘEDINȚE

Monitorizare progres înainte și după
12 ședințe asistate (600 lei)
Plan Nutrițional (200 lei)
2 analiză corporală TANITA (50 lei)
Valoare totală: 850 lei, dar plătești doar 500 lei

500 RON

ȘEDINȚĂ
FITNESS

Acces o ședință în sala de fitness 30 RON

TANITA Evaluare corporală completă 30 RON
FITBIT Monitorizare antrenament 30 RON

ȘEDINȚĂ P.T. Ședință asistată cu antrenor personal 50 RON

Valabil pentru toate invitațiile pentru un prieten* = se aplică doar dacă persoana nu a mai fost
la FIT SAPIENS GYM.


