
 

Tanergetski menu    
 

 

za vse skupinske vadbe                                                               

(pilates, nosečke srečke, mami in beba, pilates joga) 

v Pilates centru Tanergija na Dunajski 190, LJ 

in v Sobi 5 na Štihovi 5 v Zupančičevi jami 

 

cena na 

tanergetski 

menu v € 

 

 

cena na 

obisk v € 

 kartica + vpisni stroški 10,00 / 

 pilates 1 obisk 12,00 12,00 

 pilates 4 obiski za 30 dni (30 dni od dneva nakupa) 37,00 9,25 

 pilates 6 obiskov za 30 dni 55,00 9,16 

 pilates 8 obiskov za 30 dni 64,00 8,00 

 pilates 12 obiskov za 30 dni 88,00 7,33 

 pilates 16 obiskov za 60 dni + 2 brezplačna obiska! YES!  125,00 6,94 

 pilates 24 obiskov za 90 dni + 4 brezplačni obiski! 2-krat YES! 188,00 6,71 

 NOVO: pogodbena letna karta*                                        

(108 obiskov za 12 mesecev po ceni za 10 mesecev) 

53,33* 5,92 

 

(vse cene v tanergetskem menuju že vsebujejo DDV; plačila so možna z gotovino ali kartico) 

 

Cenik velja od 22. 8. 2011 naprej. Pridržujemo si pravico do spremembe cen. 
 

* NOVO: pogodbena letna karta 

 vsak mesec kupiš mesečno karto za 64,00€ in sicer 10 mesecev zapored, 

 plačaš 10 zaporednih mesecev, prejmeš 12 mesecev vadbe, 

 vsak mesec prejmeš na karto 9 obiskov (namesto 8, torej te vsak mesec čaka 1 dodaten obisk ;), 

 vse neporabljene obiske v tekočem mesecu lahko preneseš v naslednji mesec, 

 za pogodbeno letno karto se podpiše dogovor, kjer se zavežeš k temu, da vsak mesec zaporedoma kupiš 

novo karto v vrednosti 64,00 € in s tem karto za 11. ter 12. mesec prejmeš BREZPLAČNO , 

 tako te v 12. mesecih karta na mesec pride le 53,33 € na mesec ;) 

 edini pogoj je, da kupiš vsak mesec karto zaporedoma, brez zamika dni 10 mesecev zapored in ni 

pomembno, kateri mesec ali dan začneš – po 10. rednih mesecih (to pomeni vsakega 1. v mesecu ali 

vsakega 10. v mesecu – takrat, ko pač kupiš 1. karto), prejmeš 2 zaporedna meseca povsem GRATIS, pa 

še vse neporabljene obiske lahko prenašaš vse do preteka 12-ih mesecev. 



                                              Tanergetski menu                      

za individualno pilates vadbo                                            

(»REHA« ali »SHAPING« program)*,  

cena na 

tanergetski 

menu v € 

 

cena na                      

obisk v € 

 pilates ena na ena 1 obisk 44,00 44,00 

 pilates ena na ena 5 obiskov 205,00 41,00 

 pilates ena na ena 10 obiskov 380,00 38,00 

 pilates v dvoje 1 obisk 55,00 55,00 (27,50/os.) 

 pilates v dvoje 5 obiskov 260,00 52,00 (26,00/os.) 

 pilates v dvoje 10 obiskov 490,00 49,00 (24,50/os.) 

(vse cene v tanergetskem menuju že vsebujejo DDV; plačila so možna z gotovino ali kartico) 

 

*»REHA« program vsebuje individualno pilates vadbo v primeru večjih težav ali poškodb s sklepi ali hrbtenico 

(diskus hernia, poškodba »ishiasa«, kronične bolečine v križu), po carskih rezih, težjih porodih ali ginekoloških 

operacijah. »SHAPING« program je unikaten Tanergijin program vadbe, ki ponuja desno roko pri oblikovanju 

telesa. Ponujamo tudi pilates ena na ena in pilates v dvoje.. Prednosti vadbe so v še boljšem strokovnem 

pristopu, da res dobiš tisto, kar želiš in v urniku, ki si ga lahko sam/-a določiš. 

 

Za vse oblike individualne vadbe ali dodatna vprašanja piši na tanja@tanergija.si ali pokliči na 040 321 661.  

 
 

 

 

 

 

 

Cenik velja od 22. 8. 2011 naprej. Pridržujemo si pravico do spremembe cen. 
 

 

 



 

Tanergetski menu                      

ostalih tanergetskih jedi cena za ostale jedi v € 

 »Prehranošola« za zdravje in moč * 300,00 

 Evine Tibetanske sklede ** 50,00 

 delavnica Tibetancev ** 60,00 

 energetska delavnica ** 100,00 

 pilates na DVD-ju za začetnike in nadaljevalce 29,90 

 pilates na DVD-ju za nosečke srečke 24,90 

 obroč za pilates 15,00 

 žoga za pilates 10,00 

 majica Tanergija 16,00 

 pajkice Tanergija 

           brisačka Tanergija 

23,00 

15,00  

 »zokni« Tanergija 3,00 

(vse cene v tanergetskem menuju že vsebujejo DDV; plačila so možna z gotovino ali kartico) 

 

* Prehranošola za zdravje in moč: predavanje, svetovanje, natančen načrt glede na tvoje potrebe in želje, nasveti pri 

kuhanju, nasveti pri nakupovanju, nasveti pri obrokih izven domače kuhinje – znanje za celo življenje! Ambasador 

Tanergijine Prehranošole: Mario Sambolec – 031 867 939. 

 

** Evine Tibetanske sklede: zvočna masaža s Tibetanskimi skledami, tretma traja 1 uro.  

** Nove delavnice Tibetancev in Energetske delavnice – vprašanja in rezervacije na tanja@tanergija.si. 

 

 

 

 

 

 

 

Cenik velja od 22. 8. 2011 naprej. Pridržujemo si pravico do spremembe cen. 
 

 

 



 

 
 

Tanergetski menu                     

 

za pilates vadbo v skupini na OŠ Franceta Bevka                

(Ul. Pohorskega bataljona 1 za Bežigradom)  

cena na 

tanergetski 

menu v € 

cena na 

obisk v € 

 kartica + vpisni stroški 0 / 

 pilates 1 obisk 10,00 10,00 

 pilates 4 obiski za tekoči mesec 34,00 8,50 

 pilates 6 obiskov za tekoči mesec 

 pilates 8 obiskov za tekoči mesec 

45,00 

54,00  

7,50 

6,75 

 

(vse cene v tanergetskem menuju že vsebujejo DDV; plačila na OŠ Franceta Bevka so možna samo z gotovino) 

Karte se kupujejo za tekoči mesec direktno pri inštruktorici. 
 

 

Cenik velja od 22. 8. 2011 naprej. Pridržujemo si pravico do spremembe cen. 
 

 

 

 

 

 

 


