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Életmódfejlesztési Klub Tagsági Díj 

Oktatók, dolgozók részére nyújtott szolgáltatások 

  

A tagsággal az alábbi szolgáltatásokhoz juthatnak hozzá: 

- 1 db, a polo.unideb.hu oldalról kiválasztott póló (polo.unideb.hu). 

- 10 - 38 % kedvezmény az UniFit egyes szolgáltatásaiból (www.stadionunifit.hu): 

- 38 % a fitness bérlet (13.900 Ft helyett 8.700 Ft/hó),  

-  38 % a funkcionális tréning bérlet, 

- 30 % a spinning (2.000 Ft helyett 1.300 Ft/alkalom, 15.500 Ft helyett 10.900 Ft/hó),  

- 25 % a kombinált bérletek és a szauna (800 Ft helyett 680 Ft/alkalom, 7.000 Ft 
helyett 5.950 Ft/hó), 

- 24 % az aerobik bérlet (12.500 Ft helyett 9.500 Ft/hó),  

-20 % a boulder (8.000 Ft helyett 6.400 Ft/hó) és -10 % a fallabda bérlés árából. 

A kedvezmények listája nem teljes, bővebben a www.stadionunifit.hu oldalon 
tájékozódhatnak! 

- Ingyenes részvétel életmódfejlesztő rendezvényeken a SET központban és az UniFitben 
(www.stadionunifit.hu és www.setcenter.hu). 

- 10-20 % kedvezmény a Sportdiagnosztikai Életmód és Terápiás Központ szolgáltatásaiból 
(www.setcenter.hu). 

- 25 % a Debreceni Jégcsarnok Közönségkorcsolya és Jégdisco rendezvények teljesárú 
belépőiből. 

- Egyetemi sportlétesítmények - edző nélküli - ingyenes és kedvezményes használata előzetes 
regisztráció, pályafoglalás alapján nyitvatartási időben a szabad kapacitásokra vonatkozóan: 

  
-          futópályák (DEAC Sporttelep és Böszörményi úti Camus területén), 
-          teniszpályák,  
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-          műfüves pályák,  
-          sportuszoda (hétfőn és csütörtökön 8:00-9:00 között). 

- Ingyenes részvétel a Sporttudományi Oktatóközpontban (DESOK) meghirdetett egyetemi 
zumba rendezvényeken. 

- Kedvezményes vagy ingyenes mérkőzésprogramok: 

- Ingyenes belépés a DVSE vízilabda mérkőzéseire, 
- 80 % kedvezmény a DEAC mérkőzéseken, 
- 50 % kedvezmény a DVSC labdarúgó mérkőzésein az egyetemi polgárok számára 

biztosított szektorokban (2.000 Ft helyett 1.000 Ft/mérkőzés), 
- 50 % kedvezmény a DVSC női kézilabda mérkőzéseire. 

A tagsággal egy félév során akár 90.000 Ft-ot is spórolhat! 

A tagság az UniPass kártyára felírva ad jogosultságot a kedvezmények igénybe vételére. 

A kedvezmény ideje és ára: 

5.000 Ft/félév (őszi: szeptember 01-január 31., tavaszi: február 01-június 30.), a nyári időszakra 
(július 01-augusztus 31.) 2.000 Ft-ért meghosszabbítható a tagság azoknak, akik az előző 
félévben tagjai voltak az Életmódfejlesztési Klubnak, bérletüket megváltották. 

A szolgáltatások portfolióját folyamatosan bővítjük, bővebb tájékoztatást és a felhasználási 
szabályzatokat a sportsci.unideb.hu/eletmod és a www.facebook.com/unidebsport oldalakon 
találnak. 
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http://www.facebook.com/unidebsport

