
Priser for Træning i Sundhedsbanken ved. Fysioteam og Ejby Fysioterapi
Al træning foregår i Sundhedsbanken, Banebroen 2, 5592 Ejby. 

Priser, gældende 01.07.-30.09.18

*danmark tilskud *efter max. tilskud fra 

max danmark

Alm. Fysiohold

med henvisning forløb m. 13xtræning 741,00 kr. 370,50 kr. 370,50 kr.

uden henvisning forløb m. 13xtræning 1.219,79 kr. 609,90 kr. 609,90 kr.

pr. leksion 93,83 kr. 46,92 kr. 46,92 kr.

GLAD holdtræning pr. holdlektion 113,92 kr. 59,00 kr. 54,92 kr.

Golffitness forløb m.10xtræning 1.150,00 kr. 575,00 kr. 575,00 kr.

Mindfulness forløb m. 8xtræning 800,00 kr. 400,00 kr. 400,00 kr.

Yoga forløb m. 7xtræning 665,00 kr. 0,00 kr. 665,00 kr.

Træningsmedlem inkl. Fitnesshold pr. mdr. pr. stk

Træningsmedlem inkl. fitnesshold 249,00 kr.

inkl. selvtræning i træningsafdeling alle dage 6-22

superviseret træning v. fys

individuelt træningsprogram v. fys eller stud.fys

1 opfølgning på træningsprogram hvert halvår.

måling af vægt, fedt%, BMI

kaffe/the i loungeområde

mulighed for adgang til friplads på fysiohold

100,00 kr.

200,00 kr.

pris efter danmark**

149,00 kr. 89,00 kr.

200,00 kr. 112,00 kr.

100,00 kr. 100,00 kr.

1.

2. 

hos Fysioteam pr. mdr. eller betalt fysiohold sæson.

Supplerende træningsabonnement overgår til alm. takst uden varsel 30 dage efter 

seneste behandling, fysioholdlektion.

ekstra træningsinstruktion

Supplerende træning 

for deltagere på Fysiohold og i behandling hos Fysioteam

Behandlingsbehov oplyses til fys og noteres i journal ved opstart

Minimum 2 x månedligt skal træningen foregå i klinikkens åbningstid og afkrydses

 i skema for opflg. træning.

Supplerende træningsabonnement forudsætter betaling af minimum 1 individuel behandling 

Træningsmedlem ekskl. Fitnesshold, pr.mdr.

Obligatorisk træningsinstruktion ved opstart

Nøglechip, depositum

**Er du medlem af "danmark" kan du få tilskud hvis du opfylder flg betingelser:

honorarFysiohold antal

nøglechip, depositum

* tilskud fra danmark kræver at du er medlem af sygeforsikring danmark og har et behandlingsbehov.

danmark giver kun tilskud ved fremmøde



Opsigelse: 

Bero/pause:

Varsel om bero: 15 dage før ønsket beroperiode.

Skriftlig opsigelse til mail: info@fysioteam.dk.  

opsigelsevarsel: løbende måned + 1 måned.

Gratis berosættelse i minimum 1 mdr. ad gangen og max 6 mdr. pr. år.

Generelt for træningsmedlemmer:

Send mail til info@fysioteam.dk og meddel ønsket bero-periode.



 


