
 

‘Music Legends’ (eneundervisning hver uge eller hver anden uge) og ‘Rock Stars’ (gruppe-undervisning) er fortløbende 
abonnementer hvor du betaler 10 (hver uge) eller 5 (hver anden uge) lekConer forud pr kvartal og bliver minimum et kalenderår. 
Hvis du gerne vil have mere fleksibilitet, kan du også vælge at betale for undervisningsCmer enkeltvis eller købe et “10-lekConers 
klippekort”. Et klippekort er gældende for 10 gange undervisning og du kan booke lekConerne forud eller fra gang Cl gang. 

Music’scool opkræver undervisningsafgiM kvartalsvis forud 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Hver betaling dækker en blok af 
10 lekConer (hver uge) eller 5 lekConer (hver anden uge). Ved køb af et 10 lekConers klippekort hos Music´scool opkræves den 
samlede undervisningsafgiM forud. Læs venligst vores vilkår og beCngelser. 

Ved indmeldelse på Music’scool opkræves det et engangsregistreringsgebyr på kr. 100,-, dog undtaget enkelt lekConer og 10 
lekConers klippekort. 
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ABONNEMENTER Kvartalspris LekConspris

MUSIC LEGENDS

Eneundervisning, 30 min., 40 lekConer pr. år pr. 10 lekConer 2590,00 kr. 259,00 kr.

Eneundervisning, 30 min. hver anden uge, 20 lekConer pr. år pr. 5 lekConer 1430,00 kr. 286,00 kr.

ROCK STARS

2 Personer, 45 min, 40 lekConer per år, pris pr. person pr. 10 lekConer 2210,00 kr. 221,00 kr.

2 Personer, 30 min, 40 lekConer per år, pris pr. person pr. 10 lekConer 1756,00 kr. 175,60 kr.

Gruppe lekCon, 45 min, 4-6 pers. 40 lekConer per år, pris pr. person pr. 10 lekConer 1756,00 kr. 175,60 kr.

ENKELT LEKTIONER / KLIPPEKORT Pris LekConspris

LOCAL HEROES

Enkelt lekConer, pris per lekCon pris pr. lekCon 316,00 kr. 316,00 kr.

10 lekConers klippekort, pris pr klippekort pr. 10 lekConer 3060,00 kr. 306,00 kr.

ABONNEMENT KLIPPEKORT

• Fast Cd • Flexibel
• Bedste lekConspris • Book selv online
• Sikret en plads • Ingen binding
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