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KINNITAN
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Harry Lemberg, juhatuse esimees

Juhatuse 16.08.2018 otsus 1-4/PO-17-8

Spordivahendite kasutusse andmine ja muud lisateenused  (KMS pr. 15 p.1)

1. Elektroonika 

1.2. Elektrooniline ajavõtusüsteem (tehnika üür+projektijuht)*
1.2.1. elektrooniline ajavõtusüsteem (ettevalmistus) 60 min 23,33 € 28,00 €
1.2.2. elektrooniline ajavõtusüsteem (kasutus 2 tundi) 120 min 70,00 € 84,00 €
1.2.3. elektrooniline ajavõtusüsteem (kasutuse järgnev tund) 60 min 23,33 € 28,00 €
1.3. Muud lisad
1.3.1. elektrooniline treeningsüsteem 60 min 15,83 € 19,00 €
1.3.2. valgusliider 60 min 1,33 € 1,60 €

1.3.3.
helitehniku teenus (helindus, taboondus, mikrofon, 
mängustatistika) 60 min 20,83 € 25,00 €

1.3.4. dataprojektor 60 min 5,00 € 6,00 €
1.3.5. LED perimeeter** 60 min 66,67 € 100,00 €
2. Personaalne nõustamine ja individuaalne treening
2.1. treeningplaani koostamine (ei sisalda treeningkorda) 60 min 18,75 € 22,50 €
2.2. personaaltreening 60 min 29,17 € 35,00 €

2.3. personaaltreening 5 korda
5 x 60 

min 145,83 € 175,00 €

2.4. personaaltreening 10 korda püsikliendile***
10 x 60 

min 208,33 € 250,00 €

2.5.
personaaltreening 2-le inimesele (ei sisalda 
treeningprogrammi koostamist) 60 min 33,33 € 40,00 €

2.6.
personaaltreening kuni 4-le inimesele (ei sisalda 
treeningrogrammi koostamist) 60 min 41,67 € 50,00 €

2.7. toitumispäeviku analüüs 1 kord 18,75 € 22,50 €
2.8. kehakoostise analüüs TÜ ASK spordikooli õpilasele 1 kord 5,00 € 6,00 €
2.9. kehakoostise analüüs TÜ ASK aktiivsele liikmele 1 kord 8,34 € 10,00 €
2.10. kehakoostise analüüs 1 kord 12,50 € 15,00 €

2.11.
kehakoostise analüüs sündmustel ja võistlustel, korduv 
analüüs 1 aasta jooksul 1 kord 5,00 € 6,00 €

3. Muud teenused
3.1. võimalusel rõivistu saunaga 60 min 5,33 € 6,40 €
3.2. seminariruumi kasutamine 60 min 15,83 € 19,00 €
3.3. seminariruumi kasutamine tehnikaga (dataprojektor) 60 min 20,83 € 25,00 €
3.4. massaazilaua kasutamine 60 min 4,17 € 5,00 €

3.5.

muu hinnakirjas nimetamata inventari rent või teenuse 
osutasmine kokkuleppel (hind hooskõlastatakse juhatuse 
liikmega)

3.6. väikese jäätünni kasutus koos jääga 1 kord 4,17 € 5,00 €
3.7. suure jäätünni kasutus koos jääga 1 kord 6,67 € 8,00 €

3.8. jäämasina jää masina täis 25,00 € 30,00 €

3.9. pesumasina kasutamine masina täis 1,67 € 2,00 €

hind ja kasutusaeg 
kooskõlastatakse juhatuse liikmega

LISATEENUSTE HINNAKIRI

Jrk. Teenuse nimetus
Kasutus-

aeg
Hind 

km-ta 
Hind 

km-ga



3.10. pesumasina ja kuivati kasutamine masina täis 2,50 € 3,00 €
4. Portatiivsed tribüünid 
4.1. seljatoeta tribüünide kasutamine (kuni 1800 kohta)
6. Kahjude hüvitamised
6.1. võtmekomplekti kaotus (kiip + võti) 19,00 €
6.2. võtme või kiibi kaotus 10,00 €

*         elektroonilise ajavõtusüsteemi lisakulu (transport jms) on projektipõhised
**       hind ei sisalda reklaami töötlust. Reklaami töötluse hind vastavalt kokkuleppele
***       personaaltreeningu püsiklient on klient, kes on kalendriaasta jooksul ostnud vähemalt 

30 personaaltreeningu korda

hind kokkuleppel


