Vi fortsætter den
gode udvikling
Kære medlem
Vi fortsætter den udvikling af SCALA vi påbegyndte sidste år.

15. august 2018

Inden længe vil du blive præsenteret for Scala New Life, dette og den fortsatte udvikling
af Scala medfører nye priser.
I efteråret 2017 blev åbningstiden udvidet med 35 timer om ugen i forbindelse med det nye
bookingsystem blev implementeret.
Scala fik nye tæpper, blandt andet i styrketræningsomårdet, hvor der i januar måned
ankom 28 helt nye maskiner fra Matrix.
Der er nu topdækning og fri WIFI i centret, samt vi har fået forskønnet store dele af Scala
blandt andet med ny reception og nye møbler i cafeområdet.
Nyt koncept Scala New Life
Præsenteres medio september 2018 hold øje med nyhedsbreve, Facebook og hjemmesiden.
Ekstra servicemedarbejder i primetime
For at yde den bedste service overfor dig og de øvrige medlemmer, vil der være to
medarbejdere i centret på de tidspunkter, hvor der erfaringsmæssigt er rigtig mange i
centret.
Forbedret luft i hele centret
Vi har gennem et par år kørt med et luftrensnings system, erfaringerne vi har høstet,
udmønter sig i endnu bedre luft i centret. Der vil komme særskilt information om dette.
De bedste hilsner
Jens Eriksen og hele Scala Crew
Scala New Life
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Pris pr. 1. oktober 2018
SCALA komplet
Fuld adgang til alt - intet mindre. Med Fitness komplet kan du boltre dig I alle afkroge af
SCALA FITNESS. Til dig, der gerne vil veksle din træning, og som elsker nye udfordringer.
PBS aftaler pr. måned
kr. 379,SCALA styrke
Er du mest til styrketræning, skal du vælge Fitness styrke. Her nøjes du med fri adgang
til alle maskiner og træningsrum.
PBS aftaler pr. måned
kr. 299,SCALA for familien
Er du 2 voksne og 2 børn (samme husstand), er Scala familieabonnementet for jer. Fitness
med det hele - for alle i familien.
PBS/DIBS aftaler pr. måned
kr. 849,SCALA ambassadøren
Medlemmer i SCALA FITNESS kender hinanden, og nye medlemmer kommer tit fra
eksisteren- de. Det er unikt og værdifuldt – og noget vi gerne honorere. Kvalificer dig med
5 nye medlemmer* tilkommet gennem dig indenfor 6. mdr. fra første medlem.
Er du ambassadør træner du gratis et år.
kr. 0,*Ved 6 måneders medlemskab med gratis oprettelse
Pensionister, studerende eller lærlinge
Alle skal være med i SCALA FITNESS. Derfor har vi én pris for både de ældre og unge
generationer. Skal du styrketræne, på hold eller lidt af det hele? Prisen er den samme.
kr. 279,-
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Øvrige produkter
En gang træning

kr.

Indmeldelsespakke 1
Indmeldelsespakke 2

kr. 499,kr. 999,-

Indmeldelsespakke 3

Kr. 1499,-

Kontant:
En måned ”SCALA komplet”
Årskort ” SCALA styrke”
Årskort ”SCALA komplet”
Årskort pensionist, studerende eller lærling

79,-

kr. 479
kr. 3.049
kr. 3.865
kr. 2.845

Klippekort styrke (10)
Klippekort ”SCALA komplet” (10)

kr. 499,kr. 749,-

Bero

kr.

99,-

