
 

RABATTER FÖR DEN SNABBE OCH EKONOMISKE 

DAG KLASS TID GGR ORD. EARLY BIRD 

      

MÅNDAG  MedYinYoga 18.30 – 20.00 17 3060 kr 2635 kr 
      

 MediYoga 14.30 – 16.00 18 3240 kr 2790 kr 

TISDAG Nia 18.00 – 19.00 15 2250 kr 1650 kr 

 MediYoga 19.30 – 21.00 18 3240 kr 2790 kr 
      

ONSDAG QI-GONGYOGA 16.30 – 17.30 16 2400 kr 1760 kr 

TORSDAG 

     

Nia 17.00 – 18.00 15 2250 kr 1650 kr 

MedYinYoga 18.30 – 20.00 18 3240 kr 2790 kr 
      

KOMBIKORT;  
Gå valfritt antal gånger per vecka.  
Totala antalet gånger på en termin är 117 st 

— 6000 kr 4500 KR 

 

 Rabatterna är på terminskurserna är mellan 12-50% beroende på kurs.  
Kombikortet har däremot betydligt högre rabatt.  

 Om du väljer att gå två till tre kurser; får du den billigaste till halva priset 

 Väljer du kombikort så går du valfria pass; obegränsat med terminsklasser enligt ovan 

 Early Birdpriset är det som ligger uppe på Boka Direkt fram till dead-line. 

 Erbjudna Early Bird-avgifter gäller endast fram till angivet datum och om avgiften är oss tillhanda 
senast vid angivet datum.  

 Efter att Early Bird-datumet passerat så gäller ordinarie avgift på Bokadirekt. 

 Alla terminsavgifter gäller endast för ordinarie klasser under ordinarie termin. 

 Vi ber alla tränande att läsa din fullständiga information om dina förmåner & ansvar på  
”Tränandes ansvar & info” på så sätt slipper vi informera om våra behov och grundregler på klasstid; 
då det tar tid från klassen och övningarna.  

 Genom att anmäla dig till våra kurser så godkänner du våra regler under  
”Tränandes ansvar och info”. 

 Inger & Stefan vikarierar för varandra vid behov. 

 Du skapar ett konto på Bokadirekt (det är gratis) där kan du boka av och på samt se hur många gånger 
som du har kvar på terminen 

http://www.friskamusklermassage.se/yoga/qigongyoga/
http://www.friskamusklermassage.se/klasser/tranandes-ansvarinfo/
https://konto.bokadirekt.se/signup

