
BENEFÍCIOS PROTOCOLO

O Clube Millennium bcp estabeleceu um protocolo com o Pump - Fitness Spirit. 
Beneficie, mediante a apresentação do cartão de sócio, das seguintes características gerais do acordo.

Os Associados deverão selecionar um dos perfis de mensalidade, sem fidelização:
- Corporate Parcial (29€) - Utilização da sala de exercício, com aparelhos cardiovasculares e musculação, 
e das aulas de grupo em horário Parcial (dias de semana entre as 07h00 e as 17h00, sábado das 09h00 às 
20h00 e domingo das 10h00 às 14h00); inclui acesso a todos os Clubes;20h00 e domingo das 10h00 às 14h00); inclui acesso a todos os Clubes;
- Corporate Total (35€) - Utilização da sala de exercício, com aparelhos cardiovasculares e musculação, e 
das aulas de grupo em horário Total (dias de semana entre as 07h00 e as 22h00, sábado das 09h00 às 20h00 
e domingo das 10h00 às 14h00); inclui acesso a todos os Clubes.

Os Associados poderão utilizar os seguintes serviços:
- Sala de exercício com aparelhos cardiovasculares e musculação; aulas de grupo; e cacifo diário e artigos de 
toilette.

Promoção Especial:
- Para adesões até 31/03/2015 - Oferta do Valor de Inscrição, da 1.ª Mensalidade e do 1.º Mês de Toalhas;
- Para inscrições durante o mês de abril de 2015 - Oferta do Valor de Inscrição.

O Pump é um ginásio de última geração que nasceu da vontade de revolucionar o conceito de fitness, 
tornando-o flexível, moderno e acessível a todos. Para o ginásio, o bem-estar não se traduz em ganhar 
músculos aumentar ou diminuir o peso mas sim em fazer atividades que proporcionem o bem estar Omúsculos, aumentar ou diminuir o peso, mas sim em fazer atividades que proporcionem o bem-estar. O 
Pump é apaixonado pelo trabalho que desenvolve. A sua máxima é motivar as pessoas para o treino e para 
atingir os objetivos a que se propõem. É focado em oferecer aquilo que efetivamente importa por um preço 
realmente justo. Treinar no Pump é uma experiência única, os desafios são autênticos, as pessoas são reais e 
as vitórias partilhadas, é um clube que marca pela diferença!

Clubes:

Pump República Pump Alvalade

Tel: 211 507 152 / 211 540 366 Tel: 218 040 945 / 218 041 032 / 967 266 503

info@pump-spirit.com info.alvalade@pump-spirit.com

Pump Nações Pump Odivelas

Tel: 214 054 127 / 214 055 647 Tel: 216 009 907 / 218 229 353

info.nacoes@pump-spirit.com info.odivelas@pump-spirit.com

Site: www.pump-spirit.com

http://www.pump-spirit.com/

