MEDLEMSVILLKOR HOS SWETECGYM
Genom att din underskrift godkänner du Swetec Functional Gym avtalsvillkor. När du ingår medlemskap godkänner du avtalsvillkor nedan.
ALLMÄNA REGLER FÖR MEDLEMSKAP
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Kund som är över 18 år kan köpa träningskort på SWETEC GYM.
Under 18 år skall man ha målsmans tillstånd. Är kunden yngre måste
målsman alltid närvara vid träning, undantaget pass med instruktioner eller
vid personlig träning. Träningskortet är PERSONLIGT.
Kunden ska ALLTID checka in med MEDLEMS-KORTET vid receptionen.
Kunden får inte släppa in personer utan eget träningskort i lokalen under
några omständigheter. Om kunden ertappas så faktureras kunden med
3000 SEK. SWETEC GYM äger rätt att stänga av kunden och vägra kunden
ett nytt träningskort. Barn under 15 får endast vistas i SWETEC Gyms
lokaler under uppsyn av målsman och på målsmans ansvar.
Barn ska vistas i LOUNGEN så man inte stör någon i träningslokalen, i de
fall de inte uppehåller sig i lokalen för att träna, alternativt är angiven plats
av ansvarig – INGA UNDANTAG oavsett tid på dygnet.
Kunden ska själv ansvara för sin hälsa och sin säkerhet i samband med
vistelse i Swetec Gym lokaler och åtar sig att följa Swetec` Gym alla
skriftliga och muntliga säkerhetsföreskrifter, ordningsregler och
anvisningar vid omklädningsrummet.
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. Vid träning med minderårig är
målsman ansvarig. SWETEC Gym ansvarar inte för skador eller olyckor som
kunden händelsevis förorsakas under sin vistelse i Swetec Gym lokaler.
SWETEC Gym ansvarar inte för och ersätter inte förlust eller skada på saker
som kunden medför i Swetec Gym lokaler. Kunden godtar och förbinder sig
att följa alla anvisningar och uppmaningar från Swetec` Gym 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 Swetec` Gym lokaler. Kunden ska vara särskilt
noga med att hjälpa till att hålla god ordning i Swetec Gym lokaler genom
att lägga tillbaka utrustning där den hör hemma efter användning.
Kunden godtar att SWETEC Gym lokaler kan vid obestämda tider vara
stängda för kunden i en eller flera dagar i sträck med anledning av
föreläsning, utbildning eller annan aktivitet dit kunden inte kan
garantera tillträde.
Kunden godtar att priser, öppettider, träningsschema, och avtalsvillkor kan
komma att förändras över tid.
Illegala aktiviteter får ej bedrivas i SWETEC`S Gym lokaler.
Vi tar avstånd från ALL doping, narkotika och alkohol.
SWETEC Gym ansvarar inte för utebliven möjlighet för kunden att träna
i Swetec Gym lokaler beroende på omständigheter utanför
Swetec Gyms kontroll, såsom exempelvis vattenskador, brand, strejk,
naturkatastrofer, myndighets beslut eller liknande fall.

ÄNDRING AV AVTALETS/PRISER
16. SWETEC Gym har rätt att, med för kunden bindande verkan, ändra avtalets
allmänna villkor och prisförändringar. Vid ändringar kommer SWETEC Gym att
informera kunden via hemsida, email eller via information i Swetec Gym lokaler via
information i Swetec Gym lokaler.

INFORMATION OCH MEDDELANDE
17.

18.

PERSONUPPGIFTER, FOTO OCH VIDEO.
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Kund som SWETEC Gym äger rätt att ändra öppettider/pass under skollov,
semestertider, tävlingar, olika arrangemang på gymmet samt bokningar av
olika företag/föreningar. Övrig tid gäller TAGG för inpassering.

SWETEC Gym kan godkänna en frysning av kortet efter följande omständigheter.
1. Egen sjukdom som kan dokumentera med läkarintyg som förhindrar träning.
2. Barnafödelse, högst 6 månader.
3. Stationering på annan ort för jobb/studier i minst 2 månader och högst 6 månader
som kan styrkas med intyg.
Längden på̊ ett godkänt uppehåll är minst 1 månad eller maximalt 1 år.
Under uppehållet får kunden inte träna i Swetec Gym lokaler. Under uppehållet debiteras
kunden inte för sitt träningskort och kundens träningskort förlängs i samma utsträckning
som det godkända uppehållet. SWETEC Gym förbehåller sig rätten att avslå̊ ansökan om
uppehåll i de fall omständigheterna inte kan styrkas eller inte av SWETEC Gym anses vara
tillräckligt relevanta.

UPPHÖRANDE AV MEDLEMSAVTAL
22.

Kunden eller kundens målsman åtar sig att uppmärksamma och följa
23.
vid var tid gällande betalningsanvisningar och prislistor som SWETEC Gym
tillhandahåller, tryck, elektronisk eller via Swetec Gym hemsida.
Kunden erlägger års- eller månadsavgifter för kontantmedlemskap i förskott
för bindningstiden, och avgifter för autogiro-medlemskap löpande.
24.
Vid månadsbetalning via autogiro åtar sig kunden att tillse att tillräckliga
medel finns tillgängliga på kundens konto vid dagen för överföring.
Vid utebliven betalning av bindande träningsavgift kan SWETEC Gym skicka
en påminnelsefaktura till kunden samt stänga av kundens träningskort.
Vid utebliven betalning av påminnelsefaktura kan SWETEC Gym komma
att skicka skulden till inkasso. Vid utebliven betalning av avgift har
25.
SWETEC Gym rätt att ta en påminnelseavgift på fakturan.
Vid utebliven betalning skickar SWETEC Gym ut en faktura på beloppet med
en extra avgift på 150 kr för faktureringen.

ÖPPENTIDER
15.

SWETEC Gym kommer att behandla kundens personuppgifter i enlighet med
personuppgiftslagen i avsikt att erbjuda god kundservice Kunden godkänner att det
bedrivs videoövervakning i Swetec Gym lokaler i syfte att förhindra stöld, brott
och vandalism.
Kunden samtycker till att SWETEC Gym behandlar, inhämtar eller lämnar ut uppgifter om
medlemmen för informationsändamål eller marknadsföring. Medlemmen kan när som
helst anmäla begränsning eller återkallelse av sitt samtycker till SWETEC Gym.
Kunden godkänner att SWETEC Gym får ta foto till medlemsregister samt på kunden i
träningsmiljö i syfte att marknadsföra gymmet.

FRYSNING AV TRÄNINGSKORT
21.

AVGIFTER OCH BETALNING
10.

SWETEC Gym har rätt att skicka information till medlemmen främst via e-post till
medlemmens angivna e-postadress. SWETEC Gym 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 i
Swetec Gym lokaler.
Kunden är skyldig att meddela SWETEC Gym om förändringar i kundens
kontaktuppgifter eller uppgifter för automatiska betalningar via kort.

Kunden åtar sig betalningsansvaret för den totala avgiften för den avtalade
bindningstiden. Avtalet kan inte, om inte annat avtalas och med undantag av
avstängning, avslutas innan bindningstiden har utgått.
Års/halvårskort tillsvidare höjs avgiften 20 kr och 3 månaders uppsägningstid och
SKALL sägas upp via hemsidan. Uppsägningen ska vara oss tillhanda senast den 20:e i
uppsägningsmånaden. Kunden betalar för den månad uppsägningen samt för följande
två månader.
Autogiro förlängs automatiskt löpnade vidare, där gäller 20 dagars uppsägning senast
20:e u uppsägningsmånaden, kunden betalar för den månad som innefattar datumet för
uppsägning, samt för efterföljande månad.
OBS! Avslutat medlemskap gäller när medlemskort lämnats in

TVIST
Uppstår tvist mellan kunden och SWETEC Gym skall parterna i första hand försöka
komma överens. Kan parterna inte enas så kan kunden göra anmälan till Allmänna
Reklamationsnämnden om tvisten lämpar sig för nämndens prövning. Kunden och
SWETEC Gym äger dock alltid rätt att begära att tvist prövas av allmän domstol.
Namnteckning ______________________________________
Namn (texta) _______________________________________
Datum och Ort ____________ Kristianstad ______________
Målsmans signatur om du är under 18 år
___________________________________________________
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