
Normal pris Aalto-universitetet, Hanken, Helsingfors universitet;
personal och studerande

sö–to 7–16 och 21–23, 
fre, lö sö–to 16–21 sö–to 7–16 och 21–23, 

fre, lö sö–to 16–21

UniSport Centrum
liten gruppträningssal (Gloet K3, 84 m2) 51 € 72 € 22 € 46 €
inomhuscyklingssal (Gloet K4, 84,5 m2) 57 € 82 € 26 € 51 €
UniSport Gumtäkt
1/3 hall (500 m2) 59 € 89 € 27 € 54 €
gruppträningssal (246 m2) 48 € 73 € 26 € 51 €
UniSport Mejlans
gruppträningssal (280 m2) 48 € 73 € 26 € 51 €
inomhuscyklingssal (150 m2) 57 € 82 € 26 € 51 €
UniSport Otnäs
Bollsportshall (796 m2) 69 € 108 € 42 € 70 €
1/3 allaktivitetshall (648 m2) 69 € 108 € 42 € 70 €
gruppträningssal Aalto (180 m2) 42 € 63 € 22 € 43 €
gruppträningssal Aava (94 m2) 32 € 42 € 18 € 29 €
funktionell sal Tyyni (60m2) 32 € 42 € 18 € 29 €

• Prislistan gäller fasta turer samt engångsbokningar för de 21 kommande dagarna. 
• För att få en engångstur till HU/Aalto/Hanken-pris krävs det att alla deltagare tillhör gruppen i fråga.  Om personer som inte 

tillhör dessa grupper deltar i turen har UniSport rätt att debitera normalpris. Ett undantag till denna regel utgörs av badminton 
där spelkompisen på en tur kan tillhöra vilken kundgrupp som helst. 

• En engångstur betalas på förhand till kundbetjäningen eller via webben.
• I mån av möjlighet kan utrymmen också reserveras för engångsturer mer än 7 dagar på förhand. Då används  minst 

normalpris i prissättningen oberoende av kundgrupp.

Badminton Normal pris Aalto, Hanken, HU

sö–to 16–21 22 € 20 €
fre 16–21, lö 18 € 11 €
sö–fre 7–16, må–sö 21–23 13 € 8 €

Serier och turneringar Aalto, Hanken, HU: 

Futsal, basketboll, volleyboll och innebandy 199 €
Fotboll; lagets deltagningsavgift 249 €

Priser/timme
från 15.8.2020 (inkl. moms 10%)

PLANER OCH 
UTRYMMEN 

@unisportfi


