ZONA EXCLUSIVĂ
TARIFE ZONA EXCLUSIVĂ
*)

8:00 - 15:00

15:00 - 24:00

AEROBIC, CARDIO, FITNESS,
BODYBUILDING, ZONĂ DE RELAXARE

7

10.5

SAUNĂ, BAIE DE ABURI

28

35

TARIF Lei/ ORĂ

14

PISCINĂ, JACUZZI

7 / fisa
35 şedinţa de 40 minute, efectiv 25 minute
70 şedinţa de 80 minute, efectiv 60 minute

ULTRAVIOLETE
MASAJ
GARDEROBĂ, DUŞURI, VESTIARE

GRATUIT
aceleaşi preţuri ca la IDM Biliard

BAR
PAPUCI UNICĂ FOLOSINŢĂ

4 / pereche

ÎNCHIRIERE PROSOP

7 / prosop

ÎNCHIRIERE HALAT DE BAIE

14 / halat de baie

TAXA DE MEMBRU SENIOR (Lei)
TAXĂ

0-360*
360
540

PERIOADĂ

6 luni
6 luni
6 luni

EXPLICAŢII
Prelungire valabilitate card membru senior existent
Înscriere membru senior (grup min. 3 persoane)**
Înscriere membru senior (grup 1-2 persoane)

Cardurile membrilor seniori sunt activate la data achitării primei taxe.
**) În limita locurilor disponibile
*) TAXĂ

EXPLICAŢII

SUMA CHELTUITĂ
(în ultimele 6 luni)

360
270
180
90
0

0 - 399
400 - 799
800 - 1199
1200 - 1599
>1600

"Suma cheltuit ă " reprezint ă totalul sumelor
cheltuite în zona exclusivă, în ultimele 6 luni înaintea
momentului plăţii taxei de prelungire, incluzînd
servicii, plată consumaţie bar, taxa de membru
senior semestrială si sumele cheltuite la jocurile de
biliard, bowling, tenis de masă si darts.
Sumele calculate sunt cu TVA inclus.

TAXA DE MEMBRU SENIOR PROVIZORIU (Lei)

120

7 zile consecutive de la prima intrare, orcâte intrări, sau 4 intrări oricând.

În cazul trecerii membrului senior provizoriu la calitatea de membru senior, toate eventualele intrări
disponibile pe cardurile provizorii vor fi pierdute.

EMITERE CARD DE MEMBRU (Lei)

0
10

Prima emitere a cardului de membru senior sau membru senior provizoriu.
Reactivare card.
Reemitere card.

Expirarea cardului, nesemnarea declaraţiei cu datele complete, transferul cardului sau
comportamentul inadecvat conduc automat la pierderea calităţii de membru senior şi la inactivarea
cardului. Păstraţi cardurile inactive în vederea posibilei activări ulterioare.

*) Taxarea se face la minut.

ZONA EXCLUSIVĂ
TARIFE ZONA EXCLUSIVĂ
TARIF Lei/ ORĂ

*)

PISCINĂ

14 / ora

GARDEROBĂ, DUŞURI, VESTIARE

GRATUIT
aceleaşi preţuri ca la IDM Biliard

BAR

7 / prosop

ÎNCHIRIERE PROSOP
ÎNCHIRIERE HALAT DE BAIE

14 / halat de baie

LECII ÎNOT

14 / lectie (50 minute)

TAXA DE MEMBRU SENIOR (Lei)
TAXĂ

0-360*
360
540

PERIOADĂ

6 luni
6 luni
6 luni

EXPLICAŢII
Prelungire valabilitate card membru senior existent
Înscriere membru senior (grup min. 3 persoane)**
Înscriere membru senior (grup 1-2 persoane)

Cardurile membrilor seniori sunt activate la data achitării primei taxe.
**) În limita locurilor disponibile
*) TAXĂ

(în ultimele 6 luni)

360
270
180
90
0

EXPLICAŢII

SUMA CHELTUITĂ

0 - 399
400 - 799
800 - 1199
1200 - 1599
>1600

"Suma cheltuit ă " reprezint ă totalul sumelor
cheltuite în zona exclusivă, în ultimele 6 luni înaintea
momentului plăţii taxei de prelungire, incluzînd
servicii, plată consumaţie bar, taxa de membru
senior semestrială si sumele cheltuite la jocurile de
biliard, bowling, tenis de masă si darts.
Sumele calculate sunt cu TVA inclus.

TAXA DE MEMBRU SENIOR PROVIZORIU (Lei)

120

7 zile consecutive de la prima intrare, orcâte intrări, sau 4 intrări oricând.

În cazul trecerii membrului senior provizoriu la calitatea de membru senior, toate eventualele intrări
disponibile pe cardurile provizorii vor fi pierdute.

EMITERE CARD DE MEMBRU (Lei)

0
10

Prima emitere a cardului de membru senior sau membru senior provizoriu.
Reactivare card.
Reemitere card.

Expirarea cardului, nesemnarea declaraţiei cu datele complete, transferul cardului sau
comportamentul inadecvat conduc automat la pierderea calităţii de membru senior şi la inactivarea
cardului. Păstraţi cardurile inactive în vederea posibilei activări ulterioare.

*) Taxarea se face la minut.

