AVTAL FÖR SAMARBETE MELLAN MASSIVE
PERFORMANCE AB OCH FUNCTIONAL TRAINING
STUDIO BF AB (BREEZE FITNESS)

!
Jag vill ta del av förmånen att få träna som gäst på

!

_____________________________________

!

• Jag intygar att jag har läst samtliga medlemsavtal inom samarbetet och att jag godkänner samtliga. Vid missbruk så mister jag
rätten att få gästträna på de träningsanläggningar som kan komma att ingå i samarbetet även i framtiden.
• För att få gästträna behöver jag ha ett aktivt och bundet årskort på Massive Performance alternativt Breeze Fitness. Eftersom
detta är en förmån förstår jag att samarbetet kan komma att ta andra former och kan inte säga upp mitt avtal med respektive
träningsanläggningar på grund av förändringar i samarbetet.
• Jag är själv ansvarig för att ta del av information och att se till att jag följer reglerna på respektive träningsanläggning. Att bryta
mot avtal kan leda till avstängning av träningskort. Vid avstängning blir du betalningsskyldig för din bindningstid.
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OBSERVERA ATT DITT TRÄNINGSKORT MÅSTE VARA BUNDET SOM ÅRSKORT FÖR ATT DU SKA KUNNA GÄSTTRÄNA.
LÖPANDE AUTOGIRON ÄR ATT BETRAKTA SOM MÅNADSKORT EFTER ATT BINDNINGSTIDEN GÅTT UT.

Datum:

________________________________________________

Fullständigt namn:

________________________________________________

Personnummer (10 siffror):

________________________________________________

E-mail:

________________________________________________

Telefon:

________________________________________________

Underskrift:

________________________________________________

INTERN HANTERING
Ansvarig Receptionist

________________________________________________

Träningskort bundet till och med ________________________________________________

MEDLEMSVILLKOR HOS MASSIVE PERFORMANCE AB
§ 1. Medlemskap

för uppsägning, samt för efterföljande två månader. Uppsägningsblankett ska vara
Massive Performance AB tillhanda senast den 20:e i uppsägningsmånaden.
Månadskort ska sägas upp senast den 20:e i månaden för att kunna avslutas samma
månad, annars betalar man även för efterföljande månad. Vid träningskort där hela
summan erlagts vid köpet sker ingen automatisk förlängning av träningskort.
Uppsägning av träningskort ska ske på särskild blankett som hämtas ut i receptionen
under Massive Performance ABs bemannade öppettider. Uppsägningen räknas som
genomförd när både Massive Performance AB och kunden har vars ett undertecknat
likalydande exemplar av uppsägningsblanketten.

• Träningstaggen, som innehåller medlemsinformationen, samt träningskortet på
Massive Performance AB är personligt. Ett eget träningskort och en egen träningstagg
är obligatoriskt - du får inte lov att gå in i lokalerna utan egen giltig träningstagg eller
med någon annans träningstagg. Att släppa in någon i våra lokaler utan giltig
träningstagg, att låna ut sin träningstagg eller att gå in i lokalerna med annans
träningstagg debiteras med 5000kr per förseelse. Massive Performance AB har rätt att
stänga av kunden och vägra kunden en ny träningstagg.
• Minimiåldern för att teckna fullvärdigt träningskort med träningstagg är 18 år. Från
året man fyller 15 år får man köpa träningskort (med träningstagg) med målsmans
tillstånd och ensam uppehålla sig i lokalerna. Från året man fyller 10 år får man köpa
träningskort (med träningstagg som INTE öppnar entrédörren) med målsmans
tillstånd och träna i målsmans sällskap, alternativt utan målsman på instruktörsledda
pass eller vid personlig träning. Barn under 10 år utan träningskort kan vistas i
Playroom utan kostnad, även på obemannade tider. Barn utan träningskort får ej
uppehålla sig i stora gymmet - INGA UNDANTAG oavsett tid på dygnet.
•

Massive Performance AB har rätt att, med för kunden bindande verkan, ändra
avtalets allmänna villkor. Vid ändringar i avtalsvillkoren kommer Massive
Performance AB att informera kunden om avtalsförändringar via hemsida, email
eller via information i Massive Performance ABs lokaler. Kunden godtar att priser,
öppettider, träningsschema, och avtalsvillkor kan komma att förändras över tid och
justeras automatiskt efter bindningstidens utgång.

•

Kunden ska vara särskilt noga med att hjälpa till att hålla god ordning i Massive
Performance ABs lokaler genom att lägga tillbaka utrustning där den hör hemma
efter användning.

•

Kunden godtar att Massive Performance AB lokaler vid obestämda tider kan vara
stängda för kunden i en eller flera dagar i sträck med anledning av storstädning,
föreläsning, utbildning eller annan aktivitet dit kunden inte kan garanteras tillträde.
Massive Performance AB ansvarar inte för utebliven möjlighet för kunden att träna i
Massive Performance ABs lokaler beroende på omständigheter utanför Massive
Performance ABs kontroll, såsom exempelvis vattenskador, brand, strejk,
naturkatastrofer, myndighetsbeslut eller liknande fall.

• Kunden åtar sig betalningsansvaret för den totala avgiften för den avtalade
bindningstiden. Avtalet kan inte, om inte annat avtalas och med undantag av
avstängning från Massive Performance AB:s sida, avslutas innan bindningstiden har
utgått. Vid betalning via autogiro förlängs träningskortet automatiskt löpande efter
bindningstidens utgång. Kunden kan, efter att avtalad bindningstid för träningskortet
utgått, när som helst säga upp sitt medlemskap. Vid Årskort gäller även här tre
månaders uppsägningstid, då betalar kunden för den månad som innefattar datumet
för uppsägning, samt för efterföljande två månader. Vid Halvårskort gäller två
månaders uppsägningstid.
§ 5. Frysning, överlåtelse och uppsägning av träningskort
•

Massive Performance AB kan under omständigheter som vid långvarig sjukdom,
skada, graviditet, militärtjänstgöring eller längre utlandsvistelse godkänna
ansökningar om ett kostnadsfritt uppehåll i medlemskapet i de fall omständigheterna
styrkas med intyg eller liknande underlag. Längden på ett godkänt uppehåll är minst
2 månader eller maximalt 1 år per avtalsperiod. Under uppehållet får kunden inte
träna i Massive Performance ABs lokaler. Under uppehållet debiteras kunden inte för
sitt träningskort och kundens bindningstid förlängs i samma utsträckning som det
godkända uppehållet. Massive Performance AB förbehåller sig rätten att avslå
ansökan om uppehåll i de fall omständigheterna inte kan styrkas.

•

Efter det att frysningsperioden löpt ut aktiveras träningskortet automatiskt. Frysning
kan inte göras i efterhand.

•

Överlåtelse av träningskortet kan ske 1 gång, dvs. den som övertagit ett träningskort
kan inte i sin tur överlåta det. Vid överlåtelse av träningskort ska överlåtande kund
betala en överlåtelseavgift på 300 kr till Massive Performance AB. Övertagande
kund ska betala 199 kr i introduktionsavgift samt skriftligt acceptera dessa villkor
och slutligen godkännas av Massive Performance AB. Löpande månadsavtal,
öppnings- och kampanjerbjudanden kan inte överlåtas.

•

Uppsägning av träningskort ska ske på särskild blankett som hämtas ut i receptionen
under Massive Performance ABs bemannade öppettider. Uppsägningen räknas som
genomförd när både Massive Performance AB och kunden har vars ett undertecknat
likalydande exemplar av uppsägningsblanketten. Träningskortet kan alltid avbrytas
av Massive Performance AB med omedelbar verkan om kunden bryter mot någon av
avtalets bestämmelser. Kundens betalningsskyldighet kvarstår uppsägningstiden ut.

§ 2. Medlemskort och kontaktinformation
• Kunden ska ALLTID checka in med sin träningstagg utanför entrén.
• Kunden är skyldig att alltid medföra sin träningstagg under vistelse i anläggningen,
även under träning, så att denna kan uppvisas vid de kontroller som kontinuerligt
förekommer. Vid förlust av träningstagg eller om den skadas så att den blir obrukbar
ska detta omgående anmälas till receptionen, som då utfärdar en ny träningstagg mot
en ersättning av 199 kr.
• Medlem är skyldig att omgående meddela Massive Performance AB om ändringar av
namn, adress, telefonnummer och andra lämnade uppgifter.
• Massive Performance AB har rätt att skicka information till medlemmen främst via epost till medlemmens angivna e-postadress. Medlemmen ansvarar för att ha angivit en
giltig e-postadress. Massive Performance AB kan även skicka information via sms
eller brev. Information eller meddelande anses ha nått medlemmen senast andra
vardagen efter avsändandet. Viktig information kommer även finnas tillgänglig på
Massive Performance ABs hemsida. Information som finns tillgänglig på hemsidan
anses ha nått medlemmen senast tio dagar efter publicering.
§ 3. Betalning
• Avtalat pris förutsätter att betalning sker på överenskommet vis. Massive Performance
AB förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter,
påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning. Om
medlem blir avstängd p.g.a. att betalning inte erlagts innebär detta inte att
träningstiden fryses utan den löper som vanligt och förbrukas således. Fakturor
skickas via Nox Finans med tio dagars betaltid. Eventuella invändningar mot fakturor
ska vara oss tillhanda senast åtta dagar efter fakturadatum. Efter det riktas eventuella
synpunkter på fakturan direkt till Nox Finans som då tagit över ärendet.
• Kunden är personligt betalningsansvarig gentemot Massive Performance AB. Detta
gäller även om någon annan vid tecknandet av träningskortet angivits som ansvarig
för betalningen. Betalaren måste vara aktiv kund hos Massive Performance AB.
• Betalning via Autogiro
Betalning av träningsavgift ska ske månadsvis i förskott den 28:e och avser betalning
för kommande kalendermånad. Kunden förbinder sig att tillse att beloppet finns på
uppgivet konto senast bankdagen före den 28:e. Om den 28:e befinner sig på en
helgdag sker dragningen på kundens konto påföljande bankdag. Avisering av
betalningar enligt Autogiromedgivandet anses gjorda tillsvidare genom dessa villkor.
Om debitering via autogiro ej kan ske från kundens konto vid ordinarie
dragningstillfälle, kommer Massive Performance AB att fakturera kunden det
utestående beloppet via Nox Finans med tio dagars betalningsvillkor. Massive
Performance AB förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa
avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven
betalning. Om kunden blir avstängd p.g.a. att betalning inte erlagts innebär detta inte
att träningstiden fryses utan den löper på som vanligt och förbrukas således.
• Prisjustering under löpande avtal
Kampanjavtal som betalas via autogiro ändras automatiskt efter bindningstiden till då
aktuellt ordinariepris. Retroaktiva prisjusteringar görs inte. Vid tecknade av Fysisk
Aktivitet på Recept eller pensionärsavtal för sjukpensionärer med ett tidsbestämt
intyg från F-kassan, ges medlem rabatterat pris t.o.m. det datum som kundens intyg
bevisar nedsatt funktion. Därefter går priset över till ordinarie. Det rabatterade priset
går att förlänga genom att medlem visar upp nytt intyg från läkare eller F-kassan.
§ 4. Avtalstid
• Massive Performance AB har tre månaders uppsägningstid på Årskort. Vid
uppsägning av träningskortet betalar kunden för den månad som innefattar datumet

§ 6 Hälsotillstånd
• Medlem ansvarar själv för att hans/hennes hälsotillstånd är sådant att medlem utan
risk klarar att delta i aktiviteterna hos Massive Performance AB. Kunden godtar och
förbinder sig att följa alla anvisningar och uppmaningar från Massive Performance
ABs personal gällande kundens träning, hälsa och agerande.
§ 7. Trivselregler och träningsföreskrifter
• Lokalerna är avsedda för träningsrelaterad verksamhet och får av kund uteslutande
nyttjas för träning. Kunder får t ex ej sova eller på annat sätt uppehålla sig i lokalerna.
Det åligger kunden att följa gällande trivselregler och de anvisningar avseende
träningsmetoder och användning av utrustning som meddelas, skriftligen eller
muntligen, av Massive Performance AB:s personal. Kunden förutsätts alltid uppträda
på ett sätt som inte stör övriga kunder eller personal. Om kunden uppträder störande
eller inte följer trivselregler och anvisningar har Massive Performance AB rätt att
begränsa de tider kunden får vistas på anläggningen eller helt avbryta träningskortet,
varvid kundens betalningsskyldighet för pågående avtalsperiod består.
• Medlem får inte bedriva konkurrerande verksamhet i Massive Performance ABs
lokaler, till exempel personlig träning utan särskilt tillstånd från Massive Performance
AB.. Medlem får heller inte bedriva marknadsföring för egen verksamhet i Massive
Performance ABs lokaler, på Facebooksidan eller någon av våra Facebookgrupper
utan särskilt tillstånd från Massive Performance AB. Träningskortet kan alltid
avbrytas av Massive Performance AB med omedelbar verkan om kunden bryter mot
någon av avtalets bestämmelser. Kundens betalningsskyldighet kvarstår
uppsägningstiden ut.
§ 8. Gäst
• Medlem kan medta max en (1) gäst per år och endast under tid då anläggningens
reception är öppen. I övrigt hänvisar vi till våra Prova På-erbjudanden.
§ 9. Doping
•

Vi tar avstånd från alla former av doping, narkotika och alkohol enligt svensk
narkotikalagstiftning. Vi jobbar med PRODIS metod för 100% Ren Hårdträning.
Misstanke om brott kan resultera i polisanmälan och avstängning. Vid dom i tingsrätt
får tränande två års träningsförbud hos Massive Performance AB från dagen då
domen föll.

§ 10. Ansvar för olycksfall och ägodelar
•

Kunden ska själv ansvara för sin hälsa och sin säkerhet i samband med vistelse i
Massive Performance ABs lokaler och åtar sig att följa Massive Performance ABs
ALLA skriftliga och muntliga säkerhetsföreskrifter, ordningsregler och anvisningar.
Att bryta mot våra säkerhetsföreskrifter eller anvisningar kan resultera i avstängning.

•

Kunden är väl införstådd med att en träningsanläggning utgör en miljö där
riskmoment förekommer. Kunden bär alltid själv ansvaret för sina handlingar, beslut
och följderna av dessa. Målsman ansvarar alltid för minderårigas träning och

eventuella skador som uppkommer i samband med denna. Massive Performance AB
ansvarar inte för skador eller olyckor som kunden händelsevis orsakar under sin
vistelse i Massive Performance ABs lokaler. Massive Performance AB ansvarar inte
för och ersätter inte förlust eller skada på saker som kunden medför i Massive
Performance ABs lokaler. Kunden godtar och förbinder sig att följa alla anvisningar
och uppmaningar från Massive Performance ABs personal gällande kundens träning,
hälsa och agerande. Ohörsamhet från kunden kan leda till att kunden kan komma att
stängas av, delvis eller helt från träningspass och/eller från Massive Performance
ABs lokaler. Massive Performance AB ansvarar inte för skador eller olycksfall
gällande barn utan giltigt träningskort.
•

I de fall kunden orsakar skada på träningsutrustning eller lokal så blir kunden
betalningsskyldig för skadorna.

§ 11. Prisändringar
En prishöjning på löpande avtal ska meddelas 2 månader innan den träder i kraft.
Medlem som säger upp sitt avtal pga en prishöjning är skyddad mot prisändringen under
uppsägningstiden.
§ 12. Personuppgifter
• Massive Performance AB kommer att behandla kundens personuppgifter i enlighet
med personuppgiftslagen i avsikt att erbjuda god kundservice.
• Kunden godkänner att det bedrivs videoövervakning i Massive Performance ABs
lokaler i syfte att förhindra stöld, brott och vandalism.
• Kunden samtycker till att Massive Performance AB behandlar, inhämtar eller lämnar
ut uppgifter om medlemmen för informationsändamål eller marknadsföring.
Medlemmen kan när som helst i skrift anmäla begränsning eller återkallelse av sitt
samtycke till Massive Performance AB. Kunden godkänner att Massive Performance
AB får ta foto på kunden i träningsmiljö i syfte att marknadsföra gymmet.
§ 13. Identifiering
• För Autogiroavtal krävs svenskt personnummer, svenskt kontonummer och giltigt
svenskt ID-kort. Helårsbetalat avtal kräver giltigt ID-kort.

Tillägg till köp via internet
• §§ 14-16 gäller endast när medlem tecknar medlemsavtal via Massive Performance
AB:s hemsida eller appen Gymsystem Boka.
• Vid köp via internet tillämpas distansavtalslagen.
• Köp via internet är personligt i den meningen att det endast är den som ska bli
medlem som kan teckna avtalet via hemsidan.
• Kunden har via hemsidan godkänt att bestämmelserna i detta avtal gäller för
medlemskapet.
§ 14. Ångerrätt
• Kunden har rätt att inom 14 dagar från köptillfället ångra sitt köp genom att skriftligen
meddela Massive Performance AB. Kundens träningskort avslutas då och denne får
tillbaka betalt belopp. Ångerrätten gäller under förutsättning att träningstaggen inte
har hämtats ut eller använts.
§ 15. Betalning
• Betalning av introduktionsavgifter sker på Massive Performance AB:s hemsida enligt
anvisningar. Vid tecknande av träningskort med månadsbetalning via autogiro åtar sig
medlem att i omedelbar anslutning till tecknandet anmäla medgivande för autogiro via
sin internetbank med Massive Performance AB som betalningsmottagare.
§ 16. Leveransvillkor
• Avtalet börjar gälla den dag köpet registreras på hemsidan, ej dagen då träningstaggen
hämtas ut. Träningstaggen hämtas ut av kunden i receptionen på våra bemannade
öppettider.

Autogiromedgivande
• §§ 17-18 gäller endast när medlem tecknat medlemsavtal med Autogirobetalning.
§ 17. Medgivande till betalning via Autogiro
• Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet
konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven
betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via
Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i
detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren,
betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för
administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna
personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren
samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära
att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens
betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i
samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med
betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket
medför att Autogirotjänsten i sin helhet avslutas. Detta betyder dock inte att betalarens
avtal mot betalningsmottagaren avslutas. Uppsägning av träningskort ska ske på
särskild blankett som hämtas ut i receptionen under Massive Performance ABs
bemannade öppettider. Uppsägningen räknas som genomförd när både Massive
Performance AB och kunden har vars ett undertecknat likalydande exemplar av
uppsägningsblanketten.

bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och
betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro. Betalarens
betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren
i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller
hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin
betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat
konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.
Betalaren ska genast underrätta betalningsmottagaren om detta.
• Definition av bankdag
Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller
nyårsafton eller annan allmän helgdag.
• Information om betalning
Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och
betalningssätt senast sex bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje
enskild förfallodag eller vid ETT tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om
meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast sex
bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren
godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall
får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och
betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet
av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas
av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.
• Täckning måste finnas på kontot
Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl 00.01 på förfallodagen. Har
betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte
blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får
betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna.
Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet
uttagsförsök. Vid misslyckad dragning skickas en faktura till betalaren via Nox Finans
med 10 dagars fakturadatum.
• Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)
Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta sin betaltjänstleverantör senast
bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.
Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen
stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som
initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.
Att återkalla sitt Autogiromedgivande påverkar inte kundens avtal med Massive
Performance AB. Uppsägning av träningskort ska ske på särskild blankett som hämtas
ut i receptionen under Massive Performance ABs bemannade öppettider.
Uppsägningen räknas som genomförd när både Massive Performance AB och kunden
har vars ett undertecknat likalydande exemplar av uppsägningsblanketten.
• Medgivandets giltighetstid, återkallelse
Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla
medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör.
Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda
betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast åtta bankdagar före
förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast
bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.
• Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta
anslutningen till Autogiro
Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio
dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom.
Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till
Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig
kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas
eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör
delta i Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens
anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens
betaltjänstleverantör och betalaren.
• Bankgirocentralen, BGC AB
BGC AB har i uppdrag att sköta Autogirorutinen för bankens räkning. Betalaren
medger därför att uppgifter ur bankens register om kontots adress får sambearbetas
med Bankgirocentralens uppgifter till ett adressregister.
§ 19. Övriga betalmetoder, återkommande dragningar och enskilda betalningar
• Massive Performance AB erbjuder även återkommande betalningar via konto- och
kreditkort. För dessa betalmetoder gäller samma villkor som för autogiro. Att
registrera ditt kort är att likställa med att registrera ett Autogiromedgivande.
Betalningarna löper vidare efter bindningstidens utgång, enligt detta avtal. Fakturor
skickas via Nox Finans med tio dagars betaltid. Eventuella invändningar mot fakturor
ska vara oss tillhanda senast åtta dagar efter fakturadatum. Efter det riktas eventuella
synpunkter på fakturan direkt till Nox Finans.

!
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Jag har läst och förstår avtalets innehåll;
Datum & Signatur

______________________________________

Namnförtydligande

______________________________________

Personnummer

___ ___ ___ ___ ___ ___ — ___ ___

§ 18. Beskrivning
• Allmänt
Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på
initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska
betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera
betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex

Målsmans signatur om du är under 18 år ______________________________________
Säljarens signatur _______

___ Årskort ___ Månadskort ___ 10-kort ___
Erbjudande ______________________________

!
!
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Ordnings- och träningsföreskrifter
Medlem och gäst förutsätts i Breeze Fitness lokaler uppträda på ett sätt som
inte stör andra medlemmar eller personal.
Breeze Fitness har nolltolerans mot droger. Detta gäller såväl
dopningspreparat som andra droger (narkotika, alkohol och dylikt).
Oaviserade dopingtester sker.

!!

AVTAL GÄLLANDE MEDLEMSKAP

Functional Training Studio bf AB (Bolaget) bedriver gymverksamhet under
beteckningen Breeze Fitness. Denna verksamhet ger mot betalning
medlemmar rätten att nyttja lokal, utrustning m m enligt detta avtal. Detta
medlemskap medför inget delägande och ger inga rättigheter utöver vad
som anges i avtalet.

!

1. Avtalstid, priser och uppsägningsregler
Medlemskapet på Breeze Fitness är personligt. Avtal sluts inledningsvis för
en period om 1,3,6, 12, 24 månader och börjar gälla när företrädare för
Breeze Fitness påtecknat detta avtal. Vid uppsägning av detta avtal
(autogiro) efter den första perioden gäller en uppsägningstid på två månader
(ej för öppet kort) och uppsägningen måste göras skriftligen till
huvudkontoret i Ystad. Avtal som kopplas till betalning via autogiro är alltid
skyddade mot alla slags prishöjningar, utom om de beror på höjd
mervärdesskatt. Priset för detta kontrakt är _____________ kr, eller betalas
månadsvis med ___________ kr. Förfallodag är den 28:e varje månad.. Sker
inte betalningarna i tid (.+3dagar) via autogiro tillkommer 200 kr per
månad. Icke betalda autogiro avgifter (+3dagar) går till inkasso via SVEA
ekonomi som lägger på 200kr + ränta. Det är medlems ansvar att autogirot
fungerar.

!

2. Kodbricka och pin-kod
Medlem får en kodbricka och en pin-kod som används för in- och
utregistrering som medlem i Breeze Fitness. Kodbrickan och pin-koden är
personliga och får ej utnyttjas av annan. Om medlem förlorar sin kodbricka
eller denna skadas så att den blir teknisk obrukbar skall detta omgående
anmälas till receptionspersonalen som då utfärdar en ny kodbricka mot en
ersättning om 100 kr. Kodbrickan får inte förvaras tillsammans med den
pin-kod som medlem erhåller. Om undertecknad medlem använder sin
kodbricka för att låta andra som är icke-medlemmar ta del av Breeze Fitness
verksamhet följer straffavgift om 1500sek, samt avstängning. Alla
inpasseringar som sker genom kod-dörren

!

3. Ordnings- och träningsföreskrifter
Det åligger medlem och annan att följa gällande föreskrifter och följa de
anvisningar avseende träningsmetoder och användning av utrustning som
meddelas skriftligen eller muntligen av personalen på Breeze Fitness. Nu
gällande ordningsföreskrifter -> HEMSIDA.

!
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4. Videoövervakning
Medlem är medveten om att det pågår kamerabevakning i Breeze Fitness
lokaler och ger härmed sitt godkännande till det.
5. Dopning och andra droger
Medlem förbinder sig härmed att inte nyttja eller inneha dopningklassade
preparat, samt att inte införa eller lagra sådana preparat och andra droger i
Breeze Fitness lokaler. Breeze Fitness får vid misstanke om användning/
innehav av otillåtna preparat kräva av medlem att uppvisa ett negativt
testresultat från läkare för att medlem skall få fortsätta träna hos Breeze
Fitness.

!

6. Uteslutning av medlem mm.
Om medlem inte följer detta avtal eller gällande föreskrifter förbehåller sig
Breeze Fitness rätten att stänga av medlemmen för perioden eller – i
allvarliga fall – att säga upp medlemskapet. Medlem är trots detta skyldig
att betala för kvarvarande avtalat årsabonnemang eller uppsägningstid.
Medlem som avstängs eller sägs upp kan även bli skyldig att ersätta
kostnader för överträdelse av detta avtal och/eller meddelade föreskrifter.

!

Genom att signera detta avtal har jag också bekräftat att jag fått bifogade
nu gällande ordningsföreskrifter samt att jag förstått innebörden av dessa.
OBS ANGE E-MAIL FÖR VÅRAT NYHETSBREV.

!

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

!

Vistelse i lokal
Medlem skall alltid se till att ytterdörren är stängd och låst när medlem
lämnar Breeze Fitness lokaler. Vid problem eller akuta situationer skall
medlem ringa jourtelefon 0735005738. Medlem får inte ge obehörig/a
person/er tillträde till Breeze Fitness lokaler, sker detta kommer en
straffavgift på 1500kr krävas av medlem samt avstängning.

Utrustning och redskap skall efter användning hängas tillbaka på dess
plats. Skor som används i Breeze Fitness lokaler skall vara avsedda för
inomhusbruk och därmed ej vara smutsiga. De som inte sköter hanteringen
av vikter, skivstänger el dyl. riskerar avstängning om 1mån med full
betalning till verksamheten.

!
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Medlem skall visa hänsyn och inte föra oväsen i Breeze Fitness lokaler.
Medlem får ej skräpa ner i Breeze Fitness lokaler.
Inga husdjur får vistas i Breeze Fitness lokaler.
Barn som medtages till Breeze Fitness skall vistas i soffan och icke röra sig
fritt i gymmet. Medlem har ansvar för barnets/ens säkerhet i Breeze Fitness
lokaler.
Breeze Fitness lokaler är avsedda för träningsrelaterad verksamhet,
medlem får t.ex. inte sova eller på annat sätt uppehålla sig i lokalerna.
Aktiverar medlem larmet genom att stanna kvar i Breeze Fitness lokaler
efter stängningstid är medlem ersättningsskyldig för larmkostnaden på 1500
SEK. Upprepad företeelse kan leda till avstängning.
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Ansvar för medlemmars ägodelar, olycksfall mm
Breeze Fitness ansvarar inte för förluster pga. stöld, inbrott eller av annan
anledning. Vid stöld/skadegörelse görs som regel polisanmälan, och allt
bevakningsmaterial lämnas till polisen.

!

Breeze Fitness ansvarar inte heller för personskador som drabbar medlem
eller annan i anslutning till träningslokalen ej heller i samband med
personlig träning. Breeze Fitness rekommenderar sina medlemmar och
övriga besökare att ha egna olycksfalls- och hemförsäkringar.

!
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Överträdelse
Överträdelse av ovanstående föreskrifter kan leda till omedelbar
avstängning eller uteslutning.

Datum:

____________________________________

E-mail:

____________________________________

Telefon:

____________________________________

Namn:

____________________________________

Adress:

____________________________________

Postadress:

____________________________________

Personnummer (10 siffror):___________________________
Underskrift:

____________________________________

Functional Training Studio bf AB, Adlercreutzgatan 3,
271 39 YSTAD, tel nr 0411-18585
www.breezefitness.se

