2020 AZA HINNASTO (KAUSI II)
(Hinnat sisältävät arvonlisäveron ALV)
•

ERIKOISTARJOUKSET

* 15 PÄIVÄN KOKEILU (VAIN ELOKUUSSA 2020) ---------------------------------- ILMAINEN
* ENSIMMÄINEN HARJOITUS (AINA)--------------------------------------------------------- ILMAINEN
* JÄSENEKSI REKISTERÖITYMINEN 2020 --------------------------------------------- ILMAINEN
* KALI MAJAPAHIT VYÖKOE MAKSUT 2020 (EI SISÄLLÄ VYÖTÄ) ------------- ILMAINEN
* TYYTYVÄISYYS TAKUU – KURSSIMAKSUN (KAIKKI PAKETIT) PALAUTUS 15 PÄIVÄN SISÄLLÄ
HARJOITTELUN ALUSTA, MIKÄLI EI HALUA JATKAA
* BONUS ALENNUS UUDEN OPPILAAN MUKAAN SAANEILLE
•

KURSSIPAKETTI ALENNUKSET (maksu yhdessä erässä)

* 259 € PRONSSI paketti: Oikeuttaa yhteen lajiin tai noin 20 tuntiin kauden aikana
* 299 € HOPEA paketti: Oikeuttaa kahteen lajiin tai noin 40 tuntiin kauden aikana
* 359 € KULTA paketti: Oikeuttaa KAIKKIEN LAJIEN harjoitteluun ilman tuntirajoitusta (Sisältää myös
20% alennuksen max 10 yksityistunnin osalta kauden aikana)
•

PERHE ALENNUKSET (maksu yhdessä erässä)

* 50% SISAR ALENNUS: toisen sisaruksen osalta (EI voi yhdistää muihin alennuksiin)
* 50% VANHEMPIEN ALENNUS: vanhemmille joiden lapset ovat jo AZA harjoittelijoita (EI voi yhdistää
muihin alennuksiin).
* SISARUKSET 3x2: perheille, joilla on kolme AZA rekisteröityä harrastajaa. Kaksi täysihintaista kurssi
pakettia oikeuttaa yhteen ilmaiseen PRONSSI pakettiin (kts. yllä) (EI voi yhdistää muihin alennuksiin).
HUOMIOI:
1. Ilmoita meille mahdollisimman pian, minkä laskutustavan tavan ja kokonaisuuden haluat valita.
2. Huomioitahan, että kaikkien kurssi pakettien osalta voit hyödyntää mahdollisuuden vaihtaa
viikoittaisia harjoituksia eri ajankohtaan tai lajiin sopimalla siitä etukäteen sähköpostilla
info@artzenter.fi.
3. Olethan yhteydessä meihin ennen laskutusta, jos maksoit vuoden 2020 alkupuoliskolla koko
kauden maksun. Koronaviruksen aiheuttaman tilanteen johdosta voimme tarjota sinulle
erikoisalennuksen kurssipakettien osalta.
•
*
*
*
*

NORMAALI HINNAT:
KERTATUNTI MAKSU ----------------------------------------------------------------------------------- 18 €
1 VIIKKOHARJOITUKSEN KUUKAUSIMAKSU --------------------------------------------------- 65 €
2 VIIKKOHARJOITUKSEN KUUKAUSIMAKSU -------------------------------------------------- 75 €
3 TAI USEAMMAN VIIKKOHARJOITUKSEN KUUKAUSIMAKSU -------------------------- 90 €

•
YKSTYISHARJOITUKSET:
* Yksityisharjoitus AZA Dojolla --------------------------------------------------------------------------------------- 45 €/h
* Yksityisharjoitus muualla (Espoo/Helsinki/Vantaa: matkustamiskustannukset eivät kuulu hintaan) - 75 €/h
Huom: KULTA kausipaketin hankkineille oikeus saada 20% alennus max 10 ykstyistunnista. Ole
yhteydessä sähköpostilla info@artzenter.fi, jotta voimme suunnitella aikataulun sinulle sopivaksi
•

MUUT HINNAT:
1. YRITYKSILLE katsokaa hinnat ja alennukset http://artzenter.fi/company-offers/ ja ota meihin
yhteyttä info@artzenter.fi suunnitellaksemme yrityksellesi sopivan kokonaisuuden joko yrityksesi
tai AZA:n tiloissa
2. AZAN TILOJEN VUOKRAAMINEN katsokaa hinnat ja alennukset http://artzenter.fi/dojo-rent/ ja
ota meihin yhteyttä info@artzenter.fi aikataulun ja kokonaishinnan osalta.

* Kausi- ja kuukausimaksut on suoritettava yhden viikon määräajassa sen jälkeen, kun lasku on saatu
sähköpostiisi. Ota yhteyttä, jos et saa laskua Art Zenter Academyltä tai siinä on ongelmia. Jos tarvitset
tarkemman erittelyn yritystäsi tai vast. varten, ota yhteyttä sähköpostilla info@artzenter.fi sopiaksemme
tarkemmat perusteet.
* KUUKAUSI MAKSUT voidaan suorittaa pankkisiirrolla, käteisellä, luottokortilla, Smartum- tai e-Passilipuilla (HUOM: luottokortilla, Smartum- tai e-Passi-lipuilla ei ole erityisiä alennuksia kertaluontoisissa
maksupaketeissa)
* KAIKKI KUUKAUSIMAKSUT tulee suorittaa HARJOITUSKUUKAUDEN ENSIMMÄISEN VIIKON
AIKANA
* YKSITYISTUNNIT tulee maksaa käteisellä tai luottokortilla harjoituspäivänä tai aikaisemmin
pankkisiirrolla tuntia varatessa info@artzenter.fi
* TÄRKEÄÄ! Toivoisimme, että maksut suoritetaan AJOISSA, jotta vältämme laskujen
uudelleenlähettämisen yhteydessä perittävät maksut ja ajan / rahan menettämisen kirjanpitoprosessin
yhteydessä.
Jos sinulla on kysyttävää tai kommentoitavaa, älä epäröi ottaa yhteyttä meihin. Haluamme palvella kaikkia
yksilöllisesti ja kehittää toimintaamme saamamme palautteen perusteella.

info@artzenter.fi
www.artzenter.fi

