Medlemskaber
kertemindemotionscenter.dk
Alle medlemskaber er personlige og giver adgang til
alle træningstilbud i Kerteminde Motionscenter.
Nedenstående medlemskaber er alle fortløbende
med løbende måned + én måneds opsigelsesvarsel.
Du kan betale medlemskabet via Betalingsservice eller
betale i centeret senest den 15. i måneden for den
efterfølgende måneds medlemskab.
Almindelige medlemskaber:
Altid
Gælder i hele åbningstiden.

299,-

Deltid
Gælder mandag-fredag indtil kl. 14:30.

199,-

Under 18 år, studerende og pensionister:
Altid
Studerende skal fremvise gyldigt studiekort.

229,-

For familier:
Når én voksen har et aktivt "Altid"-medlemskab,
gælder følgende priser for alle efterfølgende
medlemskaber på samme adresse.
Altid voksen – over 18 år
Altid barn – under 18 år

229,129,-

Transaktionsgebyr fra NETS bliver pålagt betalingen.
 Vi har gratis oprettelse af medlemskab.
 Vi giver gratis instruktion til alle medlemmer.
 Vi giver en gratis prøvetræning - også på hold.
Søger du kontant medlemskab eller klippekort? VEND!
Kerteminde Motionscenter
Fyrrevænget 1A ● 5300 Kerteminde
CVR-nr.: 14 76 01 05 ● Telefon: 65 32 45 46
E-mail: kertemindemotion@mail.dk

Kontante medlemskaber
kertemindemotionscenter.dk
Alle medlemskaber er personlige og giver adgang til
alle træningstilbud i Kerteminde Motionscenter.
Kontante medlemskaber er alle uden aftale om fortsat
medlemskab. Du skal derfor ikke huske at opsige
medlemskabet, og du bestemmer selv, hvornår du
fornyer det.
Alle kontante medlemskaber betales ved køb.
1 dag Altid
1 dag Deltid

75,50,-

1 uge Altid
1 uge Deltid

149,99,-

1 måned Altid
1 måned Deltid

349,249,-

6 måneder Altid
6 måneder Deltid

1799,1199,-

1 år Altid
1 år Deltid

2999,1999,-

Klippekort:
10 klip
499,Ét klip giver én dags træning for én person.
Klippekortet er gyldigt i 12 måneder, og det kan deles
af flere personer.
Medlemskab på pause:
Pause pr. måned
Sygdom/skade – max. 3 måneder

29,0,-

Søger du medlemskab med månedlig betaling? VEND!
Kom forbi til et kig, en snak og en gratis prøvetræning.
Kerteminde Motionscenter
Fyrrevænget 1A ● 5300 Kerteminde
CVR-nr.: 14 76 01 05 ● Telefon: 65 32 45 46
E-mail: kertemindemotion@mail.dk

