
 

Preçário 2022     

       

Cool Pack (Para iniciantes)  Pack Proteções    

Nº Aulas ( 3 de grupo/ 2 individuais) *  Capacete (€) 35   

Validade (dias)  30  Proteções (€) 45   

Valor c/skate (€)  170      

Valor c/surf skate (€)  200      

Valor c/longboard (€)  190      

       

O Cool Pack inclui a oferta de um skate, surf skate ou longboard (preços indicados na tabela). 
*O aluno pode escolher 3 aulas de grupo ou 2 individuais. 
 
Aula experimental GRATUITA, consultar horários disponíveis através de longxcool@gmail.com.   

       

Aulas de Grupo c/ Mensalidade     

Frequência aulas  1x/semana 2x/semana     

Valor (€) * 85 160     
 

*A mensalidade deve ser paga até dia 8 de cada mês –  

-Válida p/ todas modalidades 

 

Aula grupo avulso: 25€ 
 
        

Pack Aulas Grupo     

Nº Aulas  2 3                 4     

Valor (€)  45 65              80     
 

 

        

Pack Aulas Individuais      

Nº Aulas  2 3                  4     

Valor (€)  55 75               90     
 
Aula individual avulso: 35€ 
        

Pack Aulas a 2      

Nº Aulas  2 3                 4     

Valor (€)  65 100          120     
 
Aula a 2 avulso: 45€ 
 
       



Os locais de prática variam conforme a modalidade e condições, e estão sujeitos a alteração por motivos 

alheios. 

Em caso de impossibilidade de realizar a aula por parte da Longxcool, esta será compensada. 

 

Pagamento: 

MBway 932 275 631 

IBAN: PT50 0045 8700 4032 0954 9152 8  

 

Enviar comprovativo para longxcool@gmail.com com descrição da aula/pack/mensalidade comprada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       
INFO 

 Todas as marcações devem ser marcadas e pagas 72h antes da sua realização. 

 Caso haja uma desmarcação no tempo inferior a 24h antes da aula, 10€ da reserva são cobrados. 

 As aulas de grupo têm a duração aproximada de 1h30min/ individuais duração aproximada 1h; 
     

Todas as aulas incluem seguro; 

A partir do 2º mês @ alun@ deve ter o material próprio;  

Aluguer de material: 5€ por tábua / 5€ por proteções; 
    

As aulas individuais são marcadas consoante a disponibilidade do aluno e treinador; 
 

 Podes experimentar aulas de diferentes modalidades no mesmo pack/mensalidade. 
 

Nos dias festivos de 1 de Maio, 24 e 25 de Dezembro, e 1 de Janeiro não existem aulas. 

O preçário está sujeito a alterações. 
 

 
JÓIA – INSCRIÇÃO AULAS DE GRUPO  
(Obrigatória para aulas de grupo com mensalidade) 

 
Anual (30€) /Semestral (20€) 
 

Vantagens: 

-Seguro anual/semestral 

-15% em eventos; 

-10% em packs de aulas produtos e serviços de parceiros; 
(Jóia  anual válida de Janeiro a Dezembro; Jóia semestral válida de Junho a Dezembro) 

 
         

mailto:longxcool@gmail.com


 

 

Social Media: 

Facebook.com/longxcool 

Instagram.com/longxcool 

 

Website: 

www.longxcool.pt 

 
 

Contacts: 
 
longxcool@gmail.com 

 https://chat.whatsapp.com/B54KoZdtUPl7YjVphlJfQL  (Grupo Whatsapp Longxcool) 

+351 932 275 631 

 

Parceiros: 
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