Sporto klubas IMPULS
(Kalėdinė AKCIJA)
(2012-12)
Gerbiami nariai,
Vilniaus apskrieties ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos nariai gali naudotis sporto klubų
„Impuls“ teikiamomis paslaugomis su ženklia nuolaida. Mūsų profesinės sąjungos nariai ir jų šeimos nariai, o
taip pat ir mūsų partneriai gali kiekvieną mėnesį įsigyti abonentą, kuris suteikia teisę sporto klubo darbo laiku
(I–V 6.30–21.00 val. ir VI–VII 9.00–20.00val.) kaskart po tris su puse valandas aktyviai praleisti laisvalaikį.
Įsigiję abonentą Jūs galėsite erdvioje ir moderniai įrengtoje sporto klubo treniruoklių salėje su kvalifikuotų
trenerių pagalba pasisemti energijos sportuojant pasaulyje garsių firmų “Cybex”, „Sportesse“ biomechaniniais
ir kardiotreniruokliais. Aerobikos fanų laukia jauki ir šviesi aerobikos salė. Rytų kovos menų salėje galėsite
treniruotis Energize Jogos, Pilvo šokio, Kalanetikos, Jogos, Pilates užsiėmimuose. Plaukimo įgūdžius galėsite
lavinti aukščiausius tarptautinius standartus atitinkančiame baseine.
Išpirktas abonementas leidžia nurodytame sporto klubo filiale naudotis visomis teikiamomis
paslaugomis bet kuriuo laiku iki 20-ties kartų per vieną mėnesį. Vardinio abonento perduoti mėnesio bėgyje
kitam žmogui neleidžiama.
Po dienos rūpesčių ar aktyvios treniruotės norintys atgauti jėgas galės pasinerti į sukūrines
[džiakuzi] vonias, pasimėgauti povandeniniu masažu ar pasikaitinti pirtyse: garinėje, rusiškoje, suomiškoje.
Mažųjų klubo lankytojų džiaugsmui – baseinas vaikučiams, kuriame besipliuškenančius mažylius nuolat
prižiūrės profesionalūs instruktoriai.
Perkantiems "Impuls" mėnesio abonentą susimokėti būtina iki 27-os einamojo mėnesio dienos,
o lankymas nuo 4-osios kito mėnesio dienos. Kainas žr. toliau. 2012 metų gruodžio mėnesio AKCIJOS
metu galioja šios kainos:

Abonentas

1 mėn.

3 mėn.

6 mėn.

12 mėn.

(Kareivių g. 14, Vilnius + Kauno Žalgirio arena)
Visa diena

237

635

1117+1 mėn.

1927+2 mėn.

Vidudienis

169

456

810+1 mėn.

1275+2 mėn.

(L.Asanavičiūtės g. 15, Vilnius + Savanorių pr. 28, Vilnius + Baltų pr. 16, Kaunas)
Visa diena

208

558

994+1 mėn.

1622+2 mėn.

Vidudienis

149

405

709+1 mėn.

1173+2 mėn.

(Fabijoniškių g. 97a, Vilnius + Ozo g. 41, Vilnius)
Visa diena

177

479

862+1 mėn.

1377+2 mėn.

Vidudienis

135

369

658+1 mėn.

1009+2 mėn.

(Vairo g. 2, Šiauliai + Parko g. 14, Panevėžys)
Visa diena

165

456

811+1 mėn.

1315+2 mėn.

118

Vidudienis

318

556+1 mėn.

908+2 mėn.

Akcijų metu kainos galioja tik nurodytame, konkrečiame klube.
DĖMESIO: Maloniai prašome prieš apsilankant IMPULS sveikatingumo ir sporto klube,
susipažinti su taisyklėmis www.impuls.lt/.
Visas kompleksas - vandens pramogų ir pirčių zona, treniruoklių, aerobikos, rytų kovos menų
ir dviračių salės. 1 mėnesio trukmės narysčių galiojimas nėra stabdomos. Vieno apsilankymo trukmė –
3,5 valandos.
Asmuo įgijęs Fabijoniškių „Impuls“ arba Ozo „Impuls“ abonentą galės lankytis abiejuose
klubuose. Taip pat tokia galimybė suteikta Savanorių „Impuls“ ir Asanavičiūtės „Impuls“ abonentų
įgijėjams. Asmuo įgijęs Kareivių „Impuls“ abonentą galės lankytis visuose Vilniaus klubuose
Lankytojai, įsigiję Sporto ir pramogų parko narystės korteles, privalo pradėti naudotis Sporto
ir pramogų parko paslaugomis (aktyvuoti narystės kortelę) ne vėliau kaip per 7 (septynias)
kalendorines dienas po apmokėjimo už ją. Lankytojui nepradėjus naudotis Sporto ir pramogų parko
paslaugomis, narystės kortelė yra aktyvuojama automatiškai, bei pradedamas skaičiuoti jos galiojimo
terminas.
Smulkesnė informacija tel. 868661522, 860129306 (Vytautas) arba http://www.impuls.lt.
Primename, kad mokėjimus už abonentus būtina atlikti iki mėnesio 28 d. į specialiąją VAITĮPS sąskaitą:
Gavėjas: Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga;
Gavėjo kodas: 193404123;
Sąskaita: LT 487010400000696019;
Bankas: Ūkio bankas
Abonentas bus aktyvuotas nuo mėnesio 4 d.
PASTABA: Kartu su pavedimu už abonentą būtina sumokėti administravimo mokestį 1,20 Lt. už pervedimo į
profesinės sąjungos sąskaitą, gauto iš sąskaitos esančios kitame LR registruotame banke, bei atsiųsti
pranešimą el. adresu vytautas.lamauskas@gmail.com užpildžius žemiau pateiktą lentelę:
Pranešimas apie sumokėjimą:
Mokėjimo data
Mokėtojas
(asmuo padaręs pavedimą)

Abonentų skaičius
Mokėta suma

Lt.

Sumokėta už ____________________ VAITĮPS narius ir jų šeimos narius
(įstaiga, padalinys)

Eil. Nr.

1
2
3

Asmens, kuris įgys abonentą
vardas, pavardė

Nurodyti sporto klubą („Impuls“
Ozo, "Impuls" Fabijoniškių,
"Impuls" L.Asanavičiūtės, "Impuls"
Savanorių, "Impuls" Kareivių,
„Impuls“ Baltų, , „Impuls“ Vairo,
„Impuls“ Parko)
Abonento tipas (neribotas
apsilankymų skaičius ar kartinė
narystė) ir laikotarpis (1 mėn., 3
mėn., 6 mėn. 13 mėn.)

Giminystės ryšys

