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Az All You Can 
Move SportPass 
támogatásával jött 
létre az ország  
legnagyobb sport  
gyűjtőoldala  
a FitAdvisor.hu!

A FitAdvisor.hu, Magyarország egyetlen aktív sportközpont gyűjtő 
oldala, mely egy rekreálódást elősegítő lifestyle internetes portál.

Keress – Fedezd fel – Próbáld ki – Értékelj! 
fitadvisor.hu

http://fitadvisor.hu


GYŐRBIKE 

20% KEDVEZMÉNY  
az éves GyőrBike bérletből

MOL BUBI

5% KEDVEZMÉNY  
az éves bérlet árából

AYCM+
Kedvezményadó partnereink





Accent Hotels -  
Belföldi szállodalánc 
másképp

 
Pihenj az Accent Hotels szállodáiban 
országszerte! Látogass el az Őrségbe 
vagy túrázz a Mecsekben, hűsölj a Bala-
ton partján vagy kóstold meg a Tokaji  
borvidék nedűit! Akármerre is indulsz,  
az Accent szállodáiban tökéletesen  
pihenhetsz. Wellness részlegeik számos  
medencével, szaunával, masszázzsal és 
kényeztető kezeléssel várnak Téged is.

Foglalj szállást  
akár 15% kedvezménnyel   

az Accent Hotels  
szállodáiban.

Nincs más dolgod, mint 
kiválasztani a megfelelő 
szállást és foglaláskor  

e-mailben megadni az AYCM 
SportPass számát!

Kapcsolódj ki velük, töltődj fel náluk!

Részletek: www.accenthotels.hu

http://www.accenthotels.hu


20% KEDVEZMÉNY  
a sportórák árából AYCM 

Klubtagoknak!

GPS FITNESS ÓRA

SPARK CARDIO + MUSIC



Sixt Limousine Service
– Exkluzív Transzfer Szolgáltatás –

A Sixt Limousine Service transzfer szolgáltatásai 
árából most 20%-os kedvezményt biztosít  

az érvényes AYCM SportPass-szal rendelkező 
Klubtagok számára.

Látogass el honlapunkra, ahol bővebb információt találsz sofőr szolgáltatásukról:

https://www.sixt.hu/limousine-transzfer/

Ha Te is szeretnél stílusosan érkezni egy eseményre, gálára, esetleg reptéri 
transzfert vennél igénybe, keresd őket az alábbi elérhetőségeken:

E-mail: limousine@sixt.hu
Tel.: +36 1 451 4227

Mobil: +36 20 340 2244

https://www.sixt.hu/limousine-transzfer/
mailto:limousine%40sixt.hu%20?subject=


All You Can Move 
– Hírek –

F&M fitness and more Rooftop Jóga AYCM kártyával!

A fitneszversenyek helyett inkább versenyezz magaddal!

Új szolgáltatás az Ironman Trainingben: súlyemelés

http://allyoucanmove.hu/fm-fitness-and-more
http://allyoucanmove.hu/healthblog/a-fitneszversenyek-helyett-inkabb-versenyezz-magaddal-bocsi-viki-9-irasa
http://allyoucanmove.hu/ironman-training
http://allyoucanmove.hu/fm-fitness-and-more
http://allyoucanmove.hu/healthblog/a-fitneszversenyek-helyett-inkabb-versenyezz-magaddal-bocsi-viki-9-irasa
http://allyoucanmove.hu/ironman-training
http://allyoucanmove.hu/fm-fitness-and-more
http://allyoucanmove.hu/healthblog/a-fitneszversenyek-helyett-inkabb-versenyezz-magaddal-bocsi-viki-9-irasa
http://allyoucanmove.hu/ironman-training


Spartan SGX nyílt edzések augusztusban a Force Gym szervezésében!

Ingyenes Chili Fitness 2 órák!

http://allyoucanmove.hu/hirek/spartan-sgx-nyilt-edzesek-augusztusban-a-force-gym-szervezeseben
http://allyoucanmove.hu/hirek/spartan-sgx-nyilt-edzesek-augusztusban-a-force-gym-szervezeseben
http://allyoucanmove.hu/hirek/spartan-sgx-nyilt-edzesek-augusztusban-a-force-gym-szervezeseben
http://allyoucanmove.hu/hirek/ingyenes-chili-fitness-2-orak
http://allyoucanmove.hu/hirek/ingyenes-chili-fitness-2-orak
http://allyoucanmove.hu/hirek/ingyenes-chili-fitness-2-orak


Schneider
Balázs

AZ ALL YOU CAN MOVE TULAJDONOS-ÜGYVEZETŐJE

Megnéztük, mit kínál 
fedetlenül az Audi, 
a Mercedes és a Porsche

CABRIO TIME: 
TETŐ NÉLKÜL A 
FORRÓSÁGBAN

Fedezzük fel együtt 
a legvagányabb 
brazil várost!

UTAZÁS
RIO DE
JANEIRÓBA

Az idei nyár kedvenc 
stílusaiban divatozunk

JUNGLE 
FEVER,

MARINE
MANIA

Nagy elemzés, 
mi várható 
a britek 
kilépésével

ANGOLOS
TÁVOZÁS:
ÉLŐBEN 
A BREXIT

Feltérképeztünk mindent, 
ami menő a 2016-os 
riói olimpia kapcsán

SPORT& 
OLYMPIC

ISSUE

 980 Ft | 2016/3. 

É l e t  s t í l u s s a l .

GENTLEMEN’ S

Megjelent a Gentlemen’s Choice legújabb száma, amiben Magyarország 
legjobb cégvezetőjével készült interjút olvashatjátok. Schneider Balázs 
17 évvel ezelőtt álmodta meg az All You Can Move rendszerét, mely  
immár közel 30.000 munkavállalót sportoltat hazánkban.



Új elfogadóhelyeink  
– Budapest –

Crossfit Tesseract
CROSS EDZÉS

A Crossfit Tesseract 2014 óta szakmai „műhelyként” vár mindenkit, aki szeretné a funkcionális sportok egyik 
leghatékonyabbikát komoly szinten, biztonsággal űzni.

Extra helyszíni díj: A Klubtagok számára plusz bérlet vásárlása szükséges, melynek díja 12.000,- Ft, amellyel 
korlátlan belépésre jogosultak az adott hónapban.

M

Kispesti Uszoda – Strandröplabda
LABDAJÁTÉKOK

1 órás strandröplabda pálya használat. Amennyiben 2 vagy annál több AYCM Klubtag együttesen veszi igénybe 
a strandröplabda pályát, úgy számukra a pályahasználat díjtalan. A Klubtagok a strandröplabda pályát csak 
előzetes bejelentkezés és pályafoglalás alapján vehetik igénybe, a pályahasználat karszalag vásárlása mellett 
érhető el, melynek helyszíni díja 350,-Ft.

L

http://allyoucanmove.hu/crossfit-tesseract
http://allyoucanmove.hu/kispesti-uszoda---strandroplabda


Új elfogadóhelyeink  
– országos –

Magyar Vilmos Uszoda - Győr
ÚSZÁS

3 órás úszójegy vehető igénybe AYCM SportPass-szal.

Speedfit Győr
CSOPORTOS ÓRA / FITNESS

Szinte bármikor mehetsz hozzájuk edzeni, mert minden nap 6-24-ig vannak nyitva, még ünnepnapokon  
és hétvégén is! A parkolás biztosan nem fog gondot okozni - 600 ingyenes parkolóhely áll rendelkezésedre.
Biomechanikus gépeink kímélik ízületeidet, szalagjaidat csökkentve ezzel a sérülés veszélyét.

L

XL

http://allyoucanmove.hu/magyar-vilmos-uszoda
http://allyoucanmove.hu/speedfit-gyor


Top Gym Fitness Club - Veszprém
FITNESS

Ha szeretnél kulturált környezetben, a kor követelményeinek megfelelő csúcsminőségű kardió és kondi gépek-
en edzeni, erősíteni, fogyni, állóképességet fejleszteni, vagy jó kondiban tartani magad, akkor szeretettel várnak 
a hét minden napján 16 év tapasztalatával a város központjában lévő edzőtermükben!

A létesítmény augusztus 5-től elérhető AYCM SportPass-szal!

M

Szolnoki Squash és Szauna Club
SQUASH / SZAUNA

Mindkét játékosnak rendelkeznie kell AYCM SportPass-szal, 1 AYCM kártya esetén a második játékos a min-
denkori pályadíj felét fizeti. AYCM Klubtagok a szaunát 2 órás időintervallumra 1 200,- Ft helyszínen történő 
megfizetése mellett látogathatják.

L

http://allyoucanmove.hu/magyar-vilmos-uszoda
http://allyoucanmove.hu/szolnoki-squash-es-szauna-club


További jó sportolást kívánunk!


