ALLMÄNNA VILLKOR

Medlemskap
I och med köp av träningskort på Träningskliniken räknas du som medlem. Detta medlemskap är personligt och ger dig full rätt att utnyttja Träningsklinikens
utbud i mån av plats.

Medlemsregistrering
Alla medlemmar registreras i en databas. Genom att underteckna detta medlemskap godkänner du denna registrering och tillåter även Träningsklinikens
ev. samarbetspartners att informera om förmånliga erbjudanden.

Ändring av personuppgifter
Om medlem förlorar sitt träningskort, eller detta skadas så att det är obrukbart, skall detta omgående anmälas/inlämnas till Träningskliniken som då utfärdar
ett nytt träningskort mot en ersättning av 100 kr. Medlemmen skall även omgående underrätta Träningskliniken om några personuppgifter, t ex namn,
adress, kontonr, ändras.

Autogiro
• Träningskort på Träningskliniken kan betalas via autogiro (AG). Betalningarna via AG sköts av Bankgirocentralen AB (BGC AB) för bankens räkning.
Undertecknande medlem medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av betalningsmottagare (Träningskliniken) för överföring till denne
via bankens automatiska betalningstjänst, autogiro. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela i förväg om begärda uttag.
Meddelande om begärda uttag fås via kontoutdrag från banken. Detta medgivande gäller även vid byte av kontonummer eller bank.

• Tillsvidareavtal
Autogirobetalning är ett tillsvidareavtal och baseras på olika minimiperioder. Minimum antal betalningstillfällen är det antal som är angivna på framsidan
av denna medlemsblankett (12 eller 24 betalningar). Efter minimiperioden fortsätter månadsbetalningarna automatiskt tills dess att träningskortet sägs
upp.

• Förfallodag
All löpande debitering sker i förskott på förfallodagen som är i slutet av månaden. Kunden är skyldig att ha överenskommet belopp på kontot senast två
(2) bankdagar före, och upp till fem (5) bankdagar efter, förfallodagen.

• Utebliven betalning
Om täckning saknas på kontot vid förfallodagen, och påminnelse behöver skickas till medlemmen gällande utebliven betalning, tillkommer en påminnelseavgift samt dröjsmålsränta motsvarande 2 % av månadskostnaden. Om medlemmen dröjer med betalningen mer än tolv dagar efter angiven förfallodag,
äger Träningskliniken rätt att omedelbart kräva betalning för hela minimiperioden. Träningskliniken förbehåller sig rätten att vid utebliven betalning sända
ärendet vidare till inkasso.

• Uppsägning av betalningsuppdrag via autogiro
Uppsägning av autogiro kan göras först efter att full betalning för vald bindningstid har skett (alltså när 12 resp 24 månadsbetalningar har gjorts).
Uppsägning skall göras senast trettio dagar innan förfallodagen. Träningskliniken äger rätt att omedelbart säga upp medlemskapet om kunden dröjer
med betalningen mer än femton dagar efter förfallodagen eller om kunden åsidosätter någon av punkterna i detta avtals allmänna villkor eller om kunden
åsidosätter övriga bestämmelser på Träningskliniken. Observera att träningskort som betalas via autogiro inte kan ”pausas” tillfälligt, utan endast avbrytas
i förtid. Detta sker endast i undantagsfall, t ex vid allvarlig sjukdom eller operation då läkare, med skriftligt intyg, avråder från träning.

• Prisändringar
Under den första minimiperioden är medlemskapet garderat mot prishöjningar, utom de som beror på ökad mervärdesskatt eller annan skatt. Därefter kan
prishöjning ske för autogirot som löper tillsvidare om prishöjningen meddelas senast fyrtiofem (45) dagar i förväg.

Ansvar för medlemmars ägodelar, olycksfall m.m.
Träningskliniken ansvarar inte för förluster av eller skador på medlemmars eller andra besökares tillhörigheter. Träningskliniken ansvarar heller inte för
personskador som åsamkats medlem p.g.a. olycksfall eller till följd av annan besökares agerande. Träningskliniken rekommenderar till följd av ovanstående
sina medlemmar och övriga besökare att teckna egna olycksfallsförsäkringar och hemförsäkringar.

Hälsotillstånd
Varje medlem och dennes gäst ansvarar själv för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan deltaga i aktiviteter på Träningskliniken.

Trivselregler och träningsföreskrifter
Träningskort skall registreras i receptionen vid varje träningstillfälle. Det åligger medlemmar och gäster att följa gällande trivselregler, vilka medlemmarna
är skyldiga att ta del av, och att följa de anvisningar avseende träningsmetoder och användning av utrustning som meddelas skriftligen eller muntligen av
Träningsklinikens personal. Medlem skall vid besök på Träningskliniken alltid uppträda på ett sätt som inte stör andra medlemmar eller personal.
Träningskliniken motverkar all form av doping. Användande av dopingmedel leder till omedelbar avstängning och ingen återbetalning av betald men ej
utnyttjad träningstid sker.

Övrigt
Föreligger fel eller brister varpå kunden vill påpeka, skall detta utan dröjsmål meddelas skriftligen till Träningskliniken.
Tillägg eller ändringar i medlemsavtalet måste, för att vara gällande, ske skriftligen och undertecknas av båda parter. Muntliga överenskommelser är icke
gällande.
Träningskort ”pausas” endast i undantagsfall (t ex vid allvarlig sjukdom eller operation). Det åligger medlemmen att meddela detta till Träningskliniken.
Återbetalning för eventuell kvarvarande, ej utnyttjad, tid på träningskortet sker ej.

