Bedriftsavtale/Foreningsavtale LEVVEL treningssenter
Vi tilbyr bedriftsavtale/foreningsavtale ved LEVVEL treningssenter på Kurbadet. Pris for
medlemmer med bedriftsavtale/foreningsavtale er 467 kr per måned uten bindningstid.
Ordinær pris på medlemskap er 550kr/mnd.
LEVVEL er et treningssenter med rolig og god stemning, med uformelt miljø og fleksible
avtaler. Vi tilbyr variert og tilpasset trening med gruppetimer i basseng og sal, svømming og
individuell styrketrening. Vi har flotte fasiliteter med blant annet 2 oppvarmet basseng (34 og
30 grader), boblebad, badstue og tyrkisk bad.
Som medlem av LEVVEL får du veiledningstime styrketrening der vi utformer et individuelt
treningsprogram til deg. Vi har også fysioterapeut, ernæringsfysiolog og personlig trener
knyttet til treningssentret.
Vi har mange fornøyde medlemmer og mener at variasjonen i vårt tilbud er unikt.
Bedriftsavtale/foreningsavtale innebærer at ansatte ved bedriften/foreningen får en gunstig
pris på medlemskapet. For LEVVEL innebærer det markedsføring i form av mulighet å
presentere tilbudet, distribuere brosjyrer og plakater. Vi ønsker følgende ved en inngåelse av
avtale:
At bedriften sørger for informasjon om bedriftsavtalen/foreningsavtalen til de ansatte via
epost og intranett.
Muligheten for LEVVEL å ha et stand på større bedrifter/foreninger 2 ganger per år der
LEVVEL kan informere de ansatte, dele ut flyers og brosjyrer.
Få tildelt en kontaktperson ved bedriften/foreningen.
At plakat settes opp på oppslagstavler og brosjyrer om tilbudet finnes tilgjengelig for
ansatte/medlemmer.
Mer informasjon om LEVVEL treningssenter finner dere på hjemmesiden levvel.kurbadet.no
For ytterligere informasjon om LEVVEL og tilbudet kommer jeg gjerne og presentere dette for
dere.
Med vennlig hilsen
Maria Sjöbäck
Leder for LEVVEL

LEVVEL på Kurbadet
Conrad Holmboesvei 95
9011 Tromsø

Telefon 77 66 88 69 / 77 66 88 00
Epost: levvel@kurbadet.no
Nettside: levvel.kurbadet.no

Kontrakt bedriftsavtale
Bedriften/foreningen

Treningssenter

Navn

LEVVEL (RNNK)

Organisasjonsnummer

980 924 076

Adresse

Conrad Holmboesvei 95

Postnummer

9011

Telefonnummer

77668869/77668800

Navn kontaktperson

Maria Sjöbäck

Epost

maria.sjoback@kurbadet.no

Telefon nummer

77668869/90234022

Vi ønsker å inngå en bedriftsavtale/foreningsavtale med LEVVEL treningssenter på
Kurbadet. Dette innebærer at våre ansatte/medlemmer får medlemsavtale på LEVVEL til
redusert pris, 467kr/mnd.
Vår Bedrift/forening sørger da for at;
1. Informasjon om bedriftsavtalen/foreningsavtalen når de ansatte via epost og intranett.
2. LEVVEL har mulighet å ha et stand på større bedriften 2 ganger per år der LEVVEL
kan informere de ansatte om tilbudet og dele ut flyers, brosjyrer etc.
3. Plakat settes opp på oppslagstavler og brosjyrer finns tilgjengelig for de
ansatte/medlemmer.
Det gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måned. Eventuell oppsigelse skal skje skriftlig.
Kontaktpersonens underskrift ___________________Sted/dato _______________________
For LEVVEL_________________________________
LEVVEL på Kurbadet
Conrad Holmboesvei 95
9011 Tromsø

Telefon 77 66 88 69 / 77 66 88 00
Epost: levvel@kurbadet.no
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