
Sprememba lokacije, poletni urnik, poletne cene in še kaj … 
Vse do četrtka, 31. maja, poteka vadba v Tanergiji na Hacquetovi 9 normalno po urniku,                                                                                         

ki je na voljo v Tanergiji ali na spletni strani www.tanergija.si. 

Od 4. junija dalje bo vadba (poletni Tanergijin shaping program) potekala na novi lokaciji. 

NOVA lokacija: Dunajska 190 (Špela Dance Center). 

Urnik poletne vadbe (velja od ponedeljka, 4. junija, do četrtka, 30. avgusta 2012): 

  PON TOR SRE ČET 
8:30 shaping pilates   shaping pilates   

          
17:30   shaping pilates   shaping pilates 
18:30   nosečke srečke   nosečke srečke 
19:30   shaping pilates   shaping pilates 
19:30 shaping pilates   shaping pilates   
20:30   shaping pilates   shaping pilates 
20:45 shaping pilates   shaping pilates   

Za vse poletne vadbe so potrebne prijave/odjave,                                                                                       
saj se bodo organizirale le tiste vadbe, ki bodo imele dovolj prijav (najmanj 5 na skupino). 

Če želiš redno hoditi en mesec v nek izbrani termin, nam to samo povej in te zapišemo                                                          
kot redno/ega obiskovalko/ca in se ti ni potrebno stalno prijavljati. 

Če boš s pilates vadbo nadaljeval/a tudi na Dunajski 190, potem se tvoja karta avtomatsko prenese na novo lokacijo       
in tam samo nadaljuješ z vadbo po poletnem urniku. 

Če želiš z vadbo zaključiti v Tanergiji do 31. 5. 2012, si je potrebno kupiti toliko obiskov, da jih porabiš do 31. 5. 2012.      
V mesecu maju je možno kombinirati vadbo tudi z drugimi skupinami (če ti kdaj ne uspe priti na vadbo v tvojem 

terminu). Za že kupljene obiske denarja ne moremo vrniti, ti pa omogočamo, da obiske porabiš v roku veljavnosti      
karte na eni izmed lokacij. V mesecu maju zaradi selitvene situacije cena 1 obiska pilates vadbe 10,00 €! 

 

Nova sezona v novi Tanergiji na Dunajski 190, se prične 3. septembra 2012. 

 

V novi sezoni bo Tanergija pilates vadba potekala predvidoma na TREH lokacijah: 

1. Baza bo Dunajska 190, tam bo na voljo največ terminov vadbe. 
2. Vadba prav tako ostane na OŠ Franceta Bevka (predviden začetek je 10. september 2012). 
3. Prav tako je predvideno, da nekaj terminov večerne vadbe ohranimo v Zupančičevi jami in sicer v centru Premik 

na Neubergerjevi 9 (čisto blizu stare Tanergije). 

O vseh podrobnostih bomo pisali na naši spletni strani in v Vročičkah. 

 

 



Kako na Dunajsko 190? 

 

Ko se zapelješ na parkirišče pred poslovno stanovanjskimi stavbami na Dunajski 190,                                                    

parkiraj na parkirišču levo. Vzameš parkirni listek in ga shraniš do izhoda. 

Od nas boš na recepciji prejel/a kuponček, ki služi kot plačilo za parkiranje. Nudimo ti 2 uri brezplačnega parkiranja – 
vendar le na parkirišču LEVO. Oba listka shraniš do izhoda, saj boš z enim tudi zapustil/a parkirišče. 

In še: 

Vse cene ostanejo na novi lokaciji nespremenjene. Prav tako se prenesejo vsi Tanergetski krogci in vse ugodnosti boš 
lahko porabil/a kadar koli tudi na novi lokaciji. Tanergetski krogci nimajo roka veljavnosti                                                     
(razen, če kakšno akcijo spremenimo – vendar ti v tem primeru pripada nova ugodnost). 

Poletna akcija kart: 

Vsako poletje ponudimo nekaj akcijskih kart. Letos za poletje ponujamo: 

 Pilates karta 16 obiskov + 2 gratis, normalna veljavnost 60 dni, poletna veljavnost do 30. 8. 2012. 
 Pilates karta 12 obiskov, normalna veljavnost 30 dni, poletna veljavnost 60 dni od dneva nakupa oz. če je 

kupljena po 30. 6. veljavnost do 30. 8. 2012. 
 Na voljo pa so tudi vse ostale karte po ceniku z normalno veljavnostjo – po nespremenjenih cenah iz Tanergije! 
 Proti koncu meseca avgusta bomo tudi letos pripravili predčasne vpise za novo sezono, v tem času vedno 

delimo fine Tanergetske paketke.  

HVALA, ker si Ambasador/ka Tanergije in HVALA, če to ostaneš tudi še naprej. Tanja&Tanergija 


