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SATS SATS SATS SATS     

tilbyder træning til ansatte tilbyder træning til ansatte tilbyder træning til ansatte tilbyder træning til ansatte     

i din virksomhed.i din virksomhed.i din virksomhed.i din virksomhed.    

    www.sats.comwww.sats.comwww.sats.comwww.sats.com    

SATS tilbyderSATS tilbyderSATS tilbyderSATS tilbyder dig dig dig dig    
 

• Programlægning til styrke- og 
kredsløbstræning, incl. løbende sparring 
og inspiration med en træningsvejleder. 

• Egen træningsportal på nettet, MySats 
• Stort udvalg af gruppetræning: 

Cykling, Indendørs løbehold, SatsBox, 
Vandaerobic, Pilates, SatsFlow, SatsDans, 
Aerobic, Step, Yoga m.m.  

• Personlig Træning 
• Træning med børn, SatsKids 
• Børnepasning, MiniSats 
• Svømmehaller (Frederiksberg, Gentofte 

og Århus) 
• Sauna 

Din virksomhed har taget initiativ Din virksomhed har taget initiativ Din virksomhed har taget initiativ Din virksomhed har taget initiativ 
til til til til en firmaaftale med Nordens en firmaaftale med Nordens en firmaaftale med Nordens en firmaaftale med Nordens 
største fitnesskæde SATS (1største fitnesskæde SATS (1største fitnesskæde SATS (1største fitnesskæde SATS (15555    
centre i Danmark), beliggecentre i Danmark), beliggecentre i Danmark), beliggecentre i Danmark), beliggende i nde i nde i nde i 
København og ÅrhusKøbenhavn og ÅrhusKøbenhavn og ÅrhusKøbenhavn og Århus....    
    

Træning giver større overskud Træning giver større overskud Træning giver større overskud Træning giver større overskud og og og og 
glæde glæde glæde glæde i i i i din din din din hverdaghverdaghverdaghverdag. Træning er et . Træning er et . Træning er et . Træning er et 
effektivt middel modeffektivt middel modeffektivt middel modeffektivt middel mod stress stress stress stress, overvægt, , overvægt, , overvægt, , overvægt, 
forhøjet kolesterol og blodtryk.forhøjet kolesterol og blodtryk.forhøjet kolesterol og blodtryk.forhøjet kolesterol og blodtryk.    
    
SATS gør det let og sjovt for digSATS gør det let og sjovt for digSATS gør det let og sjovt for digSATS gør det let og sjovt for dig at  at  at  at 
komme i gang med en komme i gang med en komme i gang med en komme i gang med en 
livsstilsændring. livsstilsændring. livsstilsændring. livsstilsændring.     
    
RRRRinginginging    70 11 24 2470 11 24 2470 11 24 2470 11 24 24 eller besøg dit  eller besøg dit  eller besøg dit  eller besøg dit 
lokale SATS center. lokale SATS center. lokale SATS center. lokale SATS center.         

 

Priser pr. 1. juliPriser pr. 1. juliPriser pr. 1. juliPriser pr. 1. juli 200 200 200 2008888    
    

MedlemskabMedlemskabMedlemskabMedlemskaberererer    (DKK)(DKK)(DKK)(DKK)    Jeres aftaleJeres aftaleJeres aftaleJeres aftale    Privat aftalePrivat aftalePrivat aftalePrivat aftale    
Gold* BS** pr. måned  349,00 399,00 
Gold 12 måneder kontant 4.188,00 4.788,00 
Bero periode pr. år 4 x 14 dage 2 x 14 dage 
*Gold medlemskab giver adgang til alle SATS centre i Danmark (København og Århus) 

**BS = Betalingsservice 

• Alle priser er pr. person og kan ikke kombineres med andre tilbud 
• Der opkræves indmeldelsesbeløb på kr. 249,- ved udstedelse af medlemskab. Der tages forbehold for 

prisændringer 
• Få samme vilkår til alle personer i din husstandFå samme vilkår til alle personer i din husstandFå samme vilkår til alle personer i din husstandFå samme vilkår til alle personer i din husstand    
• INGEN bindingsperiodeINGEN bindingsperiodeINGEN bindingsperiodeINGEN bindingsperiode    

    
    

 Sådan kommer du i gang: 
 

• Pak tasken med træningstøj du kan bevæge dig i 
• Henvend dig i dit foretrukne SATS center 
• Medbring ansættelsesdokumentation og billede ID 

   

             SATS – Træn som du er 
 


