
 

 

 
 
 

Valby  Langgade 6 
2500 Valby 

Jægersborg Allé 1D 
2920 Charlottenlund 

Tel: 38 88 25 00 
Mail: info@klinik.dk 

Klinik+  
Beskrivelse, vilkår og betingelser (gældende fra 1/9 2016) 

1. Klinik+ henvender sig til: Dig med omfattende behov for behandling/service af kroppen og/eller tværfaglig 
behandling/service af kroppen. Eller for dig, der ønsker en pakkeløsning til hele din virksomhed. 

2. Periode: Der kan tegnes Klinik+ for 12-24 mdr.  

3. Hvor kan det benyttes: Pakken giver adgang til alle kompetencer på begge vores adresser. 

4. Pakketyper og pris:  

x Klinik+ 14, (max 14 klip af 30 minutters konsultation og gælder op til 12 mdr.). Pris - 5950 kr. 

x Klinik+ 6, (max 6 klip af 30 min. konsultation og gælder 12 mdr., tilbydes KUN efter endt +14 forløb) pris 2550 kr.  

x Klinik+ Erhverv, (gælder op til 24 mdr.) og til virksomheder med 1-10 ansatte. Pris - tilbud kan indhentes. 
 

5. Tidsbestilling: Reservation og tidsbestilling foregår via Kliniks hjemmeside www.klinik.dk/bestil-tid. Derudover kan der 
bestilles tid til behandling på 3888 2500 i telefontiden. Der kan bookes tid inden for Kliniks gældende åbningstider for 
behandlerne. 

6. Du kan benytte dine klip til følgende behandlingsformer:  

• FYSIOTERAPI: 1 klip 

• OSTEOPATI ved studerende.: 1 klip  

• OSTEOPATI ved Eivind Møller: 3 klip 

• LØBESTILSANALYSE el: UNDERSØGELSE TIL INDLÆGSSÅLER (inkl. gang-/løbestilsanalyse): 2 klip 
(varighed 1 time) 

• MASSAGE: 1 klip  

• SHOCKWAVE/SHOCKBØLGETERAPI: 1 klip 

• PILATES: 1-2 klip (varighed 30-60 minutter) 

• HJEMMEBEHANDLING (30-60 min, samlet klippris inkl. transport kan oplyses ved henvendelse pr. mail, med 
forbehold for at ikke alle ydelser kan tilbydes i hjemmet) 

OBS: Pakken dækker KUN behandlingstid og ikke produkter. Du får til gengæld 10% rabat på alle produkter på klinikken 
(fx indlægssåler, bolde, tape, elastikker etc.). 

7. Betaling: Betaling for pakken skal ske forud - evt. ved første konsultation. Hvis klippene ikke er brugt inden perioden 
udløber, bortfalder de ubrugte klip. 

8. Udeblivelse og afbud: Ved udeblivelse eller afbud senere end 24 timer inden en konsultation trækkes klippene for den 
bookede konsultation.  

9. Sundhedsforsikring: Er du forsikringsdækket, skal du selv lægge ud for pakken. Du vælger selv om, du løbende vil have 
kvitteringer for hver behandling eller få tilsendt en oversigt over behandlingerne, når forløbet er afsluttet. 

10. Sygesikring Danmark: Er du medlem af Sygesikring Danmark, indberetter vi automatisk dine behandlinger 

11. Pakken refunderes ikke: Når pakken er købt og taget i brug, kan den ikke refunderes - ej heller overskydende ubrugte klip. 
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