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Drop-in prova på
500 kr
Detta kort är för dig som är helt ny kund hos oss och vill 
prova vår yoga i 14 dagar. Gäller en gång per ny kund.

Drop-in klass 10 st
2000 kr
Ingen bindningstid
Giltighetstid 120 dagar. Gäller på tio valfria drop-in klasser 
på både Nytorgets och Zinkensdamms schema.

Drop-in klass 5 st
1100 kr
Ingen bindningstid
Giltighetstid 90 dagar. Gäller på fem 
valfria drop-in klasser på både Nytorgets och 
Zinkensdamms schema.

Drop-in klass 1 st
250kr
Ingen bindningstid
Giltighetstid 7 dagar. Gäller på en valfri drop-in klass på 
både Nytorgets och Zinkensdamms schema.

Privatlektion
1000 kr
Ingen bindningstid
60 minuters privatlektion på antingen Shala Nytorget eller 
Zinkensdamm enligt de tider som finns att boka i schemat. 
Avbokning se-nast 24 timmar innan privatlektionen startar.

Matthyra
40 kr
Summan doneras till V-care

Prislista
1 januari 2019
Yoga helår
13750 kr
Yoga så mycket du vill under ett helt år. Kortet gäller på alla 
drop in-klasser på Nytorget och Zinkensdamm. Kortet går 
inte att frysa.

Årskort yoga
1250 kr/månad
Löper i 12 månader, därefter en månads uppsäg-ningstid. 
Gäller på alla drop-in klasser på både Nytorget och 
Zinkensdamm. Medlemsförmåner: 20% rabatt på 
yogakläder och yogamattor hos oss.

Yoga halvår
8000 kr
Yoga så mycket du vill i 180 dagar. Gäller alla drop in-
klasser på Nytorget och Zinkensdamm. Kortet går inte att 
frysa.Som heltidsstudent har du 40 procents rabatt på vårt 
säsongskort mot uppvisade av giltigt studentintyg på vårt 
kontor.

Yoga vår
7000 kr
Yoga så mycket du vill 14 januari - 14 juni. Gäller på alla 
drop in-klasser på Nytorget och Zinkensdamm. Kortet går 
inte att frysa.Som heltidsstudent har du 40 procents rabatt 
på vårt säsongskort mot uppvisade av giltigt studentintyg 
på vårt kontor

Yoga löpande
200 kr/månad. Klass 150 kr.
Gäller alla drop in-klasser på Nytorget och Zinkensdamm. 
Fast löpande månadskostnad 200 kr per månad. Pris per 
klass du yogar hos oss: 150 kr. 
En månads uppsägningstid. Du behöver kontakta vårt 
kontor vid uppsägning. 




