
PREUS y FUNCIONAMENT/ PRECIOS y FUNCIONAMIENTO            2014 - 2015            (subjectes a modificacions sense previ avís/ sujetos a modificaciones sin previo aviso)

CLASSES REGULARS

1 classe x setmana         40  x mes
2 classe x setmana         60  x mes
Tarifa Plana (totes les classes)    80 x mes

MATRÍCULA                         40
(inclou Assegurança i Samarreta)    
Assegurança Accidents       10  x any
(renovable en el mes d’agost)

Classes Soltes          15 c/u
Classes Particulars         40 c/u
Quota Anual: Pagues 10 mesos i véns 12
                 des de 33€ x mes

CLASSES ESPECIALS
Alumnes          20 x mes 
Adicionals a la quota. Benefici: Tarifa Plana.
Alumnes c/Tarifa Plana       GRATIS
No-Alumnes          40 x mes

MASSATGES i TERÀPIES 
  

         
  

         
        

       

TARGETA REGAL PERSONALITZADA

TALLERS (Consultar)

   IMPORTANT

• Les classes només es poden recuperar 
durant el mes vigent, qualsevol dia de 
la setmana.

• Les quotes s’abonen de l’1 al 5 de 
cada mes mitjançant domiciliació 
bancària. 

• La baixa temporal té un cost en 
concepte de reserva de plaça de 
15  mensuals, després d’una baixa 
definitiva l’alumne ha d’abonar la 
matrícula en qualsevol cas.

• Les baixes i modificacions han 
d’informar-se per email a 
info@pakua.life abans del dia 25. 
Passada aquesta data es prendrà 
en compte per al mes següent 
indefectiblement.

• Qualsevol devolució bancària d’un 
rebut suposarà el pagament d’aquest 
en efectiu en PAKUA LIFE, amb un 
recàrrec de 10 en concepte de 
despeses de devolució del rebut.

• Passats 3 mesos sense abonar un 
rebut suposarà la baixa automàtica del 
centre i no donarà dret a la devolució 
de cap pagament realitzat amb 
anterioritat a la mateixa.

• En cas de baixa, si tens rebuts pendents 
i vols tornar a donar-te d’alta hauràs 
d’abonar-los.

Passatge Mulet 6 - 08006 - BCN - T. 93 368 1876 - info@pakua.life - www.pakua.life 
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Duración 30’ 30€

Duración 50’
      

35€

Bono 3 sesiones         90€

Duración 75’       50€

Bono 2 sesiones        80€

BONOS REGALO PERSONALIZADOS

desde

info@pakua.life

PAKUA LIFE

desde 33€ x mes

Durada 30’

Durada 50’
Bono 3 sessions         

Duración 75’
Bono 2 sessions        

des de

30€

      
35€

90€

      50€

80€


