YOGA HOS OSS
SÅ HÄR GÅR DET TILL

Först och främst vill vi välkomna dig till vår yogastudio oavsett
om du är ny och nyfiken eller inkörd och rutinerad.
Det första du gör är att skapa ett konto/profil i
vårt bokningssystem. Det gör du via YogaDevi
appen eller via länk från vår hemsida.
Köpa kurs eller kort?
Yogakorten gäller på alla scheman i våra tre
studios (Birkastan, Rådhuset, Fridhemsplan).
Du kan boka dig tidigast en vecka i förväg.
Om du väljer att gå kurs har du en stende
plats och möjlighet att fördjupa dig med en
och samma lärare som följer dig och din utveckling.

Vilket kort ska jag köpa?
Vill du yoga ofta lönar det sig att köpa årskort
eller terminskort. Vill du yoga ibland kan du
köpa klippkort 10 ggr, gäller 6 månader. Vill
du droppa-in köper du en drop-in eller betalar
med kort på plats.
När du köpt ditt kort bokar du dig enkelt på
klasser i vårt bokningssystem eller direkt i appen. Allt sker digitalt och du behöver inget

fysiskt kort.

Priser
YOGAKURS: Se priser på www.yogadevi.se
ÅRSKORT: 850 kr/månad eller 9.900 kr
TERMINSKORT: 4.800 kr

Mer utförlig instruktion finns på baksidan
av det här bladet.

MÅNADSKORT: 1.200 kr

Läs mer om våra yogakort och yogakurser på www.yogadevi.se.

DROP-IN: 200 kr

www.yogadevi.se

Garvargatan 22, Kungsholmstorg • Pontonjärgatan 36, Fridhemsplan

MÅNADSKORT: prova-på: 650 kr
KLIPPKORT: 1.850 kr/10 ggr
DROP-IN prova-på: 100 kr (gäller 1 ggr)

Här hittar du en utförligare instruktion.
Hur du laddar ner YogaDevi appen
- Gå in på ”app-store”, ”Play store” eller motsvarande
- Sök på ”YogaDevi”
- Ladda ner/installera
- Öppna
- Klart
Hur du skapar konto/profil
- Öppna YogaDevi appen eller välj att öppna länk från vår hemsida till bokningsystemet
- Tryck på knappen högst upp till höger på skärmen
- Gå längst ner på menyn till ”Skapa konto”
- Fyll i alla uppgifter
- Tryck på ”Skapa konto”
Hur du köper yogakort/Kurser
- Öppna YogaDevi appen eller öppna länk från vår hemsida till bokningsystemet
- Tryck på knappen högt upp till höger på menyn
- Gå ner i vänstermenyn och tryck på ”Yogakort” eller välj ”Yogakurs Rådhuset/Fridhemsplan/Birkastan”
- Välj vilket typ av yogakort/kurs du vill köpa och tryck på ”köp”
- Välj ”gå till kassa”
- Berala kortet/kursen
Hur du bokar klass om du köpt kort
- Öppna YogaDevi appen
- Tryck på knappen högt upp till höger på menyn
- Välj vilken studio du vill boka klass på ”Boka klass Rådhuset/Fridhemsplan/Birkastan”
- Klicka på vilken klass du vill gå på
- Klicka på ”Boka/köp” alternativt gå till Yogakort (längst ner på menyn) och köp en ”Drop-in”
- Du kan boka klasser max en vecka i förväg
Hur du avbokar klass
- Öppna YogaDevi appen
- Tryck på knappen högt upp till höger på menyn
- Klicka på ”Bokningar”
- Välj klass som du vill avboka, klicka på ”avboka!

