
Våra medlemmar  
stannar för livet 

NÖJD
KUND

garanti



Hos oss stannar man längre än hos andra, ibland resten av livet. Vi har 
minst antal kunder som slutar i branschen, vilket är ett fantastiskt bevis på 

att våra medlemmar trivs hos oss och får utbyte av sitt medlemskap. 

”Att investera i sig själv och sin hälsa borde vara en av livets viktigaste investeringar.”
vd pelle johansson

En investering värd varje krona 
Att köpa en bil eller ett hus innebär oftast ett väl genomtänkt beslut efter noggrant 
övervägande mellan olika alternativ vad det gäller behov, kvalitet och värde för 
pengarna. 

Nu ska du investera i din långsiktiga hälsa. En investering i både tid och pengar 
som ska ge ett resultat i en livsstil som ger dig nytta och njutning både här och nu, 
samt i många år framöver. 

Det är en trygg investering för livet att bli medlem hos oss. 

Trygghetsgaranti – vi ska motsvara dina förväntningar 
Vi gör vad vi kan för att allt ska klaffa och att dina förväntningar ska infrias. Vi vet 
också att alla passar inte ihop med alla. Vi vill att våra medlemmar är nöjda och vill 
vara hos oss. 

Hos oss har du en Nöjd Kund-garanti. Är Hagabadet inte rätt plats för dig kan 
du inom 30 dagar avbryta dit medlemskap. En möjlighet för dig att känna efter 
ordentligt. Du får tillbaka dina pengar förutom kostnaden för första månadens 
träning och den extra service du eventuellt har använt.  

Hitta det du älskar - Hagabadet runt på 30 dagar
Forskning visar att den som hittar den rörelseform som man tycker extra mycket 
om har störst möjlighet att få positiva hälsoeffekter under lång tid. Vårt 30-dagars 
introduktionsprogram Hagabadet runt hjälper dig att få en bra start för en hållbar 
och långsiktigt livsstil. Vi vill få dig att känna dig som hemma så snart som möjligt 
och se till att du provat mycket av vår service för att du ska hitta dina favoriter.  

De flesta har mer eller mindre skav i kroppen. Det flestas skav kan bli bättre med 
träning och rätt underhåll. Därför ingår konsultation med sjukgymnast/personlig 
tränare samt hälsorådgivare i introduktionsprogrammet. 



Kompetens, erfarenhet och trygghet
Hos oss jobbar inte vem som helst som vill. Här samlar 
vi kunniga människor med genuin hantverksskicklighet 
som vill jobba med att guida människor till ett långt 
vitalt liv. Vårt motto samlas i ambitionen Lite bättre 
varje dag. 

Sjukgymnaster/fysioterapeuter, osteopater, personliga 
tränare, medicinskt personliga tränare, dietister, kost-
rådgivare, hälsopedagoger, yogalärare, stressterapeuter 
och massageterapeuter är kompetenser som du möter 
på Hagabadet. 

Vi arbetar i samråd med forskare och läkare för att 
säkerställa våra råd, principer och riktlinjer för träning 
och därmed ge de fysiska och kognitiva fördelar som en 
aktiv livsstil ger. 

Skulle olyckan vara framme 
Frysning ingår vid längre tids sjukdom och vid läkar-
intyg. Behöver du under en längre period arbeta på 
annan ort eller utomlands går det också bra. 

Vår personal är välutbildad och vi har hjärtstartare på 
plats i huset. Du är försäkrad när du tränar hos oss och 
du ersätts vid olycka, skada och dödsfall.

Vår mission
Vi jobbar inte för kortsiktiga lösningar, synliga mag-
rutor eller spännande trender. Vi bygger vår verksam-
het på vedertagen forskning inom området för hälsa 
och ett skönt liv med en passion för balansen mellan 
nytta och njutning för kroppen, själen och glädjen 
mellan människor.  

Vissa kallar oss träningsanläggning, spa eller bad. 
Vi själva säger ”Ett skönare ställe är svårt att hitta.” 

Eller Ren göteborgsk njutning sedan 1876.

Mer information om respektive garanti hänvisar vi  
till aktuellt medlemsavtal samt medlemsrådgivare.  
Mejla medlem@hagabadet.se eller ring tel 031-600 683



www.hagabadet.se


