
Érvényes: 2021. május 22-től

PRÓBA5 bérlet    Extra kedvezmény!  -60% - - 30 nap

Fitt éves bérlet     2 hónap ajándék! 139 990 Ft 164 900 Ft grátisz + 15.000 Ft 360 nap

30 napos  bérlet  kombinált! 13 990 Ft 16 490 Ft + 2.000 Ft + 3.000 Ft 30 nap

30 napos láncbérlet   csak klubtagoknak! 12 990 Ft - + 2.000 Ft + 3.000 Ft 30 nap

Off-peak 30 napos bérlet 10 990 Ft 12 990 Ft + 2.000 Ft + 3.000 Ft 30 nap

Off-peak 30 napos láncbérlet csak klubtagoknak! 9 990 Ft - + 2.000 Ft + 3.000 Ft 30 nap

30 napos  bérlet csak kondi 10 990 Ft 12 930 Ft + 2.000 Ft - 30 nap

10 alkalmas bérlet  kombinált! 13 590 Ft 15 990 Ft + 2.000 Ft - 8 hét

Jolly Joker bérlet 20 alkalmas    kombinált! 21 900 Ft 25 760 Ft + 2.000 Ft - 8 hét

1 alkalom    kombinált!

TRX/Gymstick eszközhasználat, 90 perces óra díja 
TRX/Gymstick eszközhasználat 10 alk 1 800 Ft 2 000 Ft - - -

Klubtag ár -15% normál ár érvényességi idő
1 perc 100 Ft 120 Ft -

40 perces bérlet 3 200 Ft 3 800 Ft 3 hónap
80 perces bérlet 5 600 Ft 6 800 Ft 6 hónap

*ajánlott napozási idő: 8-14perc 100 perces bérlet 6 500 Ft 7 500 Ft 8 hónap

Klubtag ár -15% normál ár érvényességi idő
1 alkalom (30p) 790 Ft 930 Ft -

Időpont foglalási lehetőség: www.legyfitt.hu/booking/infra/ 10 alkalom (10x30p) 6 900 Ft 8 120 Ft 10 hét

érvényességi idő
1 alkalom -

Kérjük, jelezzétek recepciósunknak 60 perccel használat előtt igényeteket! 10 alkalom 10 hét

Klubtag ár -15% normál ár érvényességi idő
10 perc 400 Ft 470 Ft -

10x10perces bérlet 3 320 Ft 3 900 Ft 10 hét

8 hét

1 alk.*** 10 alk.*** érv. idő

990 Ft 8 910 Ft 3 hónap

nagy: 300 Ft kicsi: 200 Ft

1 000 Ft

Az első alkalmat követően csak Tagsági kártya birtokában vehetők igénybe szolgáltatásaink.

Nyugdíjasoknak 5% kedvezmény!

3 780 Ft
5 alkalom 2 áráért! Új vendégeinknek szól, csak egyszer vásárolható, 5 kombinált alkalomra érvényes (óra+konditerem+finn szauna/alkalom)

360 napig óralátogatásra, kondi-termi edzésre, szauna-használatra jogosít

a megváltás napjától számított 30 napig óralátogatásra, kondi-termi edzésre, finn szauna használatra jogosít. Havi max. 25 alk.

óra + konditerem + finn szauna

az előző bérlet lejárata után rögtön aktivált 30 napos kombinált bérlet

a megváltás napjától számított 30 napig óralátogatásra, kondi-termi edzésre, finn szauna használatra jogosít
hétköznap 16:00 előtti, hétvégén egész napos belépéssel (16:00-os órára még érvényes)

a megváltás napjától számított 30 napig óralátogatásra, kondi-termi edzésre és finn szauna használatra jogosít
az előző bérlet lejárat után rögtön aktivált havi bérlet

10 alkalom óra + konditerem + finn szauna

1 890 Ft

Csoportos órákra BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES foglalási-rendszerünkön keresztül: www.legyfitt.hu.

Foglalás hiányában csak a szabad helyek függvényében vehetők igénybe szolgáltatásaink!

SZOLÁRIUM*

INFRASZAUNA

finn szauna 

VIBRÁCIÓS TRÉNING

13 990 Ftszemélyes edzésprogram (SZEP) 10 alkalmas
Általános edzésterv + 10 alkalmas önálló edzés. Az első alkalom tartalmazza az edzésterv átnézését és a személyes edzői iránymutatásokat, de az edzéseket önállóan kell 
végezni Kondi-termünkben.

500 Ft
4 000 Ft

Támogatói bérlet: Támogass minket bármilyen új bérlet megvásárlásával, a régi (jegeltetett) bérletedről való lemondással. Hálásan köszönjük!

*jegelés:  az érvényesség első hetét követően, max. 2 alkalommal, minimum !5 nyitvatartási napra, össz. max. 14 napra,  előre jelezve lehetséges kizárólag ezzel az 
opcióval váltott bérlet esetén, (éves bérletnél össz. max. 5 alkalommal, max. 60 napra) Jegelési opció utólag nem váltható!

a megváltás napjától számított 30 napig korlátlan számú kondi-termi edzésre, finn szauna használatra jogosít

Tetszőleges kombinációban felhasználható: Csoportos órákra, önálló Kondi-termi edzésekre, Infraszaunába, Vibrációs Tréningre, 8 perc szoláriumra. A 20 alkalomból max. 
14 alkalom használható fel csoportos órákra ill. kondi-termi edzésekre.

normál ár jegelés
opció*
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idő

VIP Klubtagoknak 
-15%
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ÁRAK PRÉMIUM
opció**

**PRÉMIUM bérlet: időszakos bérleteinkkel havi 25 alkalommal (így akár minden nyitvatartási napon) tudsz jönni, ha ennél intenzívebben szeretnél edzeni, akkor ezzel a 
bérlet-típussal korlátlan számú órán vehetsz részt a 30 nap alatt. Utólag is ráfizethető.

7 000 Ft

plusz 200 Ft

VIP KlubTagság

normál ár

Edzőink és áraik honlapunkon:
www.legyfitt.hu/szemelyi-edzesSZEMÉLYI EDZÉS, magánóra

jan.01 - dec.31.

Törülköző bérlés

Tagsági kártya kaució
Értékes mágneskártyánk egyszeri díja, mely összeg, ha már nem szeretnél többet járni hozzánk, a kártya leadásakor visszajár. 

1 000 Ft/hó

ONLINE ÓRÁK: online.legyfitt.hu
***videótárunkban szereplő videóink megvásárlás után 48 óráig elérhetők

Tároló bérlés

14 napos korlátlan
4 490 Ft

Restart nyári 12 490 Ft

9 990 Ft

14 690 Ft

11 750 Ft

árcsökkenés!

Bevezetó ár!

nyáriRestart


