
Endorfin Lerum •  Gråbovägen 13  •  443 60 Stenkullen

Telefon 0302-22890  •  www.endorfin.se

Vill du ha hjälp med träning eller kost så är personlig
träning rätt val för dig. Kan göras individuellt eller i grupp. 
För priser och information, prata med receptionen eller
maila: info.lerum@endorfin.se

Vårt bemannade lekrum är till för dig som behöver
barnpassning under tiden du tränar. Kostnadsfritt för
medlemmars barn.  Åldersgräns: 1–10 år, fredagar 3–10 år.
Öppettiderna hittar du på www.endorfin.se

Åldersgräns är 16 år på gym och gruppträning.
Ungdomar 12–15 år tränar på ungdomsträningen med 
instruktör på gymmet, på vissa utvalda klasser på 
gruppträningen eller tillsammans med målsman.

Måndag-torsdag 06.00-22.00

Fredag 06.00-20.00

Lördag 09.00-18.00

Söndag 09.00-21.00

Vi har bemanning på anläggningen samtliga öppettider!

Alla priser är inklusive moms och gäller från 2017-01-01



För dig som vill träna gym och Milon.

För dig som vill träna gym, Milon och gruppträning.

För dig som vill ha allt!
Gäller CrossFit, Milon, Gym, Gruppträning och Solarium. 
Med Platina tränar du fritt på alla anläggningar.

12–15 år

Ungdomskort gäller från det året du fyller 12 år. 
Gäller Milon, gym på utsatta ungdomsträningar med 
instruktör och viss gruppträning tillsammans med målsman.

Utan Kontant

bindning** 6 mån 12 mån 24 mån 36 mån 12 mån

UNGDOM 299:- 249:- 199:- --- --- 2 550:-

BRONS 439:- 409:- 349:- 329:- 299:- 4200:-

SILVER 519:- 479:- 409:- 379:- 349:- 4950:-

PLATINA 699:- 649:- 599:- 549:- 499:- 7200:-

TILLÄGG FÖR ATT TRÄNA PÅ FLER ANLÄGGNINGAR: 50:-/MÅN.

** Medlemsskap utan bindningstid kan betalas kontant eller via 
autogiro (med autogiro är det två månaders uppsägningstid).

Studerande/senior rabatt 25%

Gäller Brons, Silver & Platina-korten. Gäller studerande på 
heltid vid uppvisande av studieintyg eller pensionär på heltid
(dvs inte jobbar längre).

Student/seniorpriser med 25% rabatt:
Utan 12 mån
bindning** 6 mån 12 mån 24 mån 36 mån kontant

BRONS 329:- 307:- 262:- 247:- 224:- 3150:-

SILVER 389:- 359:- 307:- 284:- 262:- 3713:-
PLATINA 524:- 487:- 449:- 412:- 374:- 5400:-

I startpaketet ingår instruktion av Milon, gruppinstruktion på 

gymmet, chipkort för inpassering och lås till skåp,

vattenflaska och korthållare/mobilkortshållare.
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Frysning av kort kan ske 1-3 månader per år,
kostnad 100 kr/ tillfälle. Gäller endast kort med 12 
månaders bindningstid eller mer. Frysning ingår i
Platinakortet.

Medlemskap som betalas via autogiro övergår
efter bindningstidens slut till ett löpande avtal.
Alla autogiroavtal har två månaders uppsägningstid
efter bindningstiden.

* 

* 

10-korten  gäller på Milon, gym och gruppträning.

Här tillkommer en engångskostnad på 295:- för startpaketet.

*Gäller studerande på heltid vid uppvisande av intyg.

**Gäller pensionärer på heltid (dvs inte jobbar längre).

*Medlemspriset gäller årskortsmedlem. Syskonrabatt 50 kr. 

Rabatten kan ej kombineras med andra rabatter.


