INFORMASJON RUNDT PRISJUSTERING AV SATS-MEDLEMSKAP

Hvorfor blir mitt medlemskap justert?
Vi er opptatt av å gi deg som medlem det beste tilbudet innen trening. For å kunne opprettholde og
videreutvikle vårt treningstilbud, vil vi fra og med 1. januar justere prisene for medlemmer som har en pris som
avviker fra dagens listepris.
For mange medlemmer har prisene vært mer eller mindre konstante over mange år, uten at det har blitt justert
verken for kostnadsutvikling generelt eller utvikling i markedspriser. Medlemmer i PF, som har vært
medlemmer hos oss lenge, har hatt blant de laveste prisene i hele vår medlemsbase. Mange har et prisnivå
under 300 kr per måned, for et medlemskap som i dag har en listepris før bedriftsrabatt på 719 per måned.
(Nordisk tilgang, hele åpningstiden, studiotrening og gruppetrening).
Til forskjell fra når PF gikk inngikk avtalen, har vi nå en fleksibel medlemskapsstruktur som gjør at hvert enkelt
medlem kan gå inn på sitt medlemskap og justere sammensetning av tjenester til sine behov. Det er kanskje
ikke alle som har behov for til eksempel nordisk tilgang, og dette kan man nå enkelt selv justere på web.
Selv om mange medlemmer i PF har ligget lavt i pris, er det ikke sånn at disse medlemmene har blitt justert mer
opp enn andre medlemmer. Den prisjustering som nå er gjort har truffet relativt likt og bredt på tvers av
medlemmer som har en pris som er betydelig under listepris. Medlemmer i PF har fortsatt en av de absolutt
mest fordelaktige prisene i SATS.

Er jeg fortsatt registrert med rabattert bedriftsavtale?
I e-post du skal ha mottatt om prisjustering ser du hvilken bedriftsavtale du er registrert under. Rabatten på
ditt medlemskap er i samsvar med bedriftens avtale.
Dersom du har andre tilganger (for eksempel barnepass, squash, tilgang til Røa Bad, m.m.), vil du beholde disse
til samme pris som tidligere. Logg deg inn på Mine sider for å se hvilke tilganger du har inkludert i ditt
medlemskap, samt hva du betaler for disse.

Endre ditt medlemskap?
Vi har nå fleksible medlemskap der du når som helst kan legge til eller fjerne tilganger og produkter fra ditt
medlemskap. Prisen du betaler for tilganger du legger til eller fjerner tar hensyn til din bedriftsrabatt. Ønsker
du å gjøre en endring på medlemskapet ditt kan du gjøre dette på Mine sider . Dersom du har tilganger som du
ikke benytter deg av (for eksempel nordisk tilgang), kan dette tas vekk og din månedlige pris vil reduseres.

Flere spørsmål?
Du finner mer informasjon og svar på spørsmål om prisendringen her.
Vi ønsker deg lykke til med treningen og håper at dette skrivet gir svar på dine spørsmål.
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