Avtal mellan Active Sports Club Sollefteå och medlem
Medlemsuppgifter
Medlemsnummer

59680

Personnummer

Namn

Förnamn Efternamn

Telefon (dagtid)

Adress
E-post
Kontraktet avser:

Pris:

Startdatum:

Bundet t.o.m.

Träningskort Vuxen AG 299kr/mån

379,00
299,00 per månad

2020-06-23

2020-06-22

AVTALSBESTÄMMELSER FÖR MEDLEMSKAP I ACTIVE SPORTS CLUB
1. Prisändringar. Samtliga månadsavtal via autogiro är skyddade mot alla slags prishöjningar, utom de som beror på ökning av
mervärdesskatt, under den första 3 månadersperioden. Därefter kan prishöjning ske för månadsavtalen som löper tillsvidare.
Förskottsbetalda träningskort kan inte prisändras i efterhand.
2. Inpasserkort. Detta medlemskap är personligt och ger kunden rättighet att nyttja Active Sports Club´s utvalda träningsutbud eller
annan, utsedd av Active Sports Club , likvärdig leverantör av träning. Medlemskapet innebär att medlem kan nyttja lokalen på icke
bemannade tider. Observera att dörren inte går att öppna på andra tider än de för lokalen anslagna. Vid inlåsning av medlem kan
vaktbolag låsa upp dörren. Vid inlåsning av medlem står medlemmen för kostnaden för vaktbolaget.
3. Avtalstid och uppsägningsregler. Medlemsavtalen löper tillsvidare även efter eventuell obligatorisk startperiod om inte medlem
skriftligen säger upp avtalet. Vid uppsägning skall avtalet sägas upp personligen av medlemmen. Uppsägningstiden är tre (3)
månader och kan av praktiska skäl endast sägas upp per fullt nyttjad kalendermånad.
4. Avstängning vid utebliven betalning. Om betalning inte sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer Medlem att avstängas från
träning till betalning sker. Medlems betalningar fortlöper dock enligt avtalet, även om inpasseringen är spärrad tills uppkommen skuld
är betald. Active Sports Club förbehåller sig rätten att sända betalningskrav till den adress som Medlem uppgett. Medlem godkänner
vid undertecknande av detta avtal att Sportsgym överlåter fodringar till tredje part.
5. Minimiålder för att teckna medlemsavtal är 18 år. Målsman kan teckna avtal för Medlem under 18 år och målsman är i det fallet att
betrakta som betalningsskyldig för Medlem.
6. Betalningsvillkor med mera. Avtalad månadsdebitering förutsätter betalning via autogiro. Eventuell påminnelse ska betalas utan
anmodan innan förfallodagen. Active Sports Club förbehåller sig rätten att debitera en påminnelseavgift per avi. Om Medlem inte
betalar i rätt tid, har Sportsgym rätt att från förfallodagen tillgodoräkna sig ränta enligt lag. Avtalet är ett löpande avtal vilket löper
vidare om inte Medlem säger upp avtalet i enlighet med de regler som stadgas i detta avtal. Medlem förbinder sig att tillse att likvida
medel finns på ovan angivet konto den 27:e i månaden. Vid betalning via autogiro (månadsbetalningar) måste man till Active Sports
Club kunna tillhandahålla ett privat, svenskt kontonummer. Företagskonton godkänns inte.
7. Vid annan betalare. I det fall en annan betalare vid avtalets tecknande åtagit sig Medlemmens betalningsansvar för detta avtal,
vilket kan, av annan betalare, brytas när som helst utan anledning och uppsägning. Om så sker, blir betalningsansvaret automatiskt
Medlemmens för att fullgöra de obligatoriska betalningarna. Annan betalare är endast ett betalningsåtagande och berörs inte av
rättigheter och skyldigheter angivna i avtalet.
8. Medlemskort samt ändring av namn, mejladress, telefon, kontonummer med mera. Medlem som besöker Active Sports Club ska
vid varje tillfälle registrera sig med medlemskortet. Om Medlem förlorar sitt medlemskort eller om detta skadas så det blir tekniskt
obrukbart skall detta omgående anmälas till receptionspersonalen, som då utfärdar ett nytt medlemskort mot en administrationsavgift
vilken betalas av Medlemmen. Medlem skall omgående underrätta Active Sports Club vid ändring av Medlems namn, adress,
mejladress, telefonnummer, bank och kontonummer.
9. Ansvar för Medlems ägodelar, olycksfall med mera. Active Sports Club ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av
annan anledning eller för skador på medlemmars eller andra besökares tillhörigheter. Vid stöld/skadegörelse görs som regel
polisanmälan, och allt bevakningsmaterial lämnas till polisen. Active Sports Club ansvarar inte för personskador som åsamkats
medlem på grund av olycksfall eller till följd av annan medlems eller annan besökares agerande eller brist härpå. Active Sports Club
rekommenderar till följd av ovanstående medlemmar och övriga besökare att teckna egna olycksfallsförsäkringar och
hemförsäkringar.
10. Hälsotillstånd. Varje Medlem eller övriga besökare ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i
aktiviteterna hos Active Sports Club.
11. Trivselregler och träningsföreskrifter. Medlem skall registrera varje tillträde till Active Sports Club's lokaler i för ändamålet avsedd
kortdragare. För att säkerställa medlems identitet medger medlem att foto på medlem kopplas ihop med andra personfakta. Medlem
skall vid kontroll av Active Sports Club kunna styrka sin identitet. Medlem skall följa de trivselregler samt anvisningar avseende
träningsmetoder och utrustning som meddelats , skriftligen eller muntligen av Active Sports Club.
12. Uteslutning av medlem. Active Sports Club förbehåller sig rätten att utan angivande av skäl omgående avbryta detta avtal.
13. Praktiska förändringar. Active Sports Club förbehåller sig rätten att, under förutsättning att detta meddelas, i förväg ändra
schemalagd träning. Sportsgym förbehåller sig rätten att göra ändringar av öppettiderna. Sportsgym har rätt att vidta ändringar i
lokalerna och beträffande utrustning.

14. E-post och SMS. I och med att Medlem lämnat sin e-postadress och sitt mobiltelefonnummer, godkänner han/hon att Active
Sports Club skickar information till honom/henne. Active Sports Club lagrar med automatisk databehandling samtliga ifyllda uppgifter
samt lämnat fingeravtryck och fotografi i en databas. Dessa uppgifter behandlas av Active Sports Club enligt personuppgiftslagen.
Medlem ger genom att fylla i denna uppgift sitt samtycke till sådan databehandling och att Active Sports Club får lämna ut uppgifter
för att kunna tillhandahålla olika tjänster och erbjudanden till Medlem. Medlem är införstådd med att Active Sports Club använder
kameraövervakning i lokalerna.
15. Doping. Active Sports Club erhåller sig rätten att stänga av Medlem i 24 månader i det fall han/hon dömts för användning
och/eller hantering av otillåtna preparat.
16. Ångerrätt. Vid köp via hemsidan gäller distansavtalslagen. Vid köp via hemsidan har medlem som är privatperson rätt att inom 14
dagar från köptillfället ( ångerfristen ) skriftligen via hemsidan meddela Active Sports Club om att han/hon ångrat sitt köp, medlem har
då rätt att avsluta sitt medlemskap och få tillbaka erlagt belopp för varor/tjänster. Detta sker under förutsättning att inpasseringskortet

inte har aktiverats. Ångerrätt gäller enbart via köp gjorde på hemsidan.
17. Reklamationsrätt. Medlem har rätt att reklamera enligt gällande konsumenträttsliga regler.
18. Medlemskort. Vid köp via hemsidan kan medlemskortet hämtas i av Active Sports Club angiven lokal påföljande vardag efter
godkänt köp. Medlem åtar sig att ange korrekta kontaktuppgifter då denna genomför sitt köp på hemsidan och att därefter uppdatera
uppgifterna så snart de ändrats.
19. Betalning och säkerhet. Betalning sker på S Active Sports Club hemsida med köparens bankort, VISA eller Mastercard. Pengarna
dras direkt från Medlems konto i samband med att transaktionen godkänns. All information rörande transaktionerna skickas enligt 3D
Secure, Verified by VISA, Master Card Secure Code och är krypterade. Avtal tecknade med månadsbetalning betalas via autogiro,
varvid den första betalningen och eventuell avgift sker med ovan angivna kort.
20. Avtalstid. Avtal tecknade via hemsidan omfattas av Avtalsbestämmelserna för medlemskap i Active Sports Club. Medlemmen har
på hemsidan godkänt att dessa bestämmelser ska gälla vid alla köp av Active Sports Club's varor och tjänster via internet.
Autogiromedgivande
Medgivande av uttag. Jag medger att uttag får göras på framsidan angivna bankkonto, på begäran av på framsidan nämnda
betalningsmottagare, för överföring till densamma. Uttag får göras tidigast på betalningens förfallodag. Ag skall senast bankdagen
före förfallodagen ha tillräckligt med pengar på kontot för alla betalningar som skall göras på förfallodagen. Detta förbinder jag mig till
även gentemot banken. Banken är inte skyldig att prova behörighet av eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Redovisning av
uttagen får jag på kontoutdrag från banken. Medgivandet gäller också om jag får ett annat kontonummer eller byter bank.
Om pengar saknas på kontot. Har jag inte senast på bankdagen före betalningens förfallodag tillräckligt med pengar på kontot för
mina betalningar på förfallodagen är jag medveten om att det kan innebära att betalningar inte blir utförda. Om betalningar ändå görs
har banken rätt att ta ut ränta och avgifter, enligt bankens vid var tid gällande regler, för den skuld som därigenom uppstår. Om skuld
uppstår förbehåller sid Active Sports Club rätten att utan anmodan dra hela summan för skulden.
Stopp av uttag genom att meddela betalningsmottagaren. Om jag inte medger ett uttag skall jag i första hand kontakta
betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen och informera om detta. Stopp av medgivandet. Jag kan också stoppa
alla uttag avseende medgivandet. Detta sker genom att jag underrättar banken två bankdagar före förfallodagen. Detta skall göras på
en särskild blankett eller via annan rutin som anvisas av banken. När jag stoppat ett medgivande via banken innebär detta att inga
betalningar som grundas på det stoppade medgivandet blir gjorda förrän jag själv hävt stoppet. Har jag inte hävt ett stopp inom två
månader upphör mitt medgivande till den betalningsmottagaren. Om makulerade av medgivande sker är medlem fortfarande skyldig
att betala resterande belopp under fortlöpande avtalstid.
Återkallelse av medgivande. Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör senast fem (5) dagar efter det att jag återkallat
det. Om jag vill återkalla ett medgivande gör jag det genom meddelande till betalningsmottagaren eller skriftligt meddelande till
banken. Bankens medgivande. Jag accepterar att banken skall godkänna att mitt konto kan användas till autogiro.
Rätten att avbryta mina betalningar via autogiro. Banken får, men är inte skyldiga att, avbryta min anslutning till Autogiro om jag inte i
rätt tid har tillräckligt belopp på mitt konto för mina betalningar från kontot utan att ha välgrundade skäl för det. Även
betalningsmottagaren får, i motsvarande fall, avbryta min anslutning till Autogiro.
Bankgirocentralen BGC AB. Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta autogirorutinen för bankens räkning. Jag medger
därför att uppgifterna ur bankens register om kontots adress får sambearbetas med Bankgirocentralens uppgifter till ett
adressregister.

Autogiromedgivande. Följande villkor om autogirodebitering vid månadsbetalning är ett tillägg till på framsidan angivna
autogiromedgivande.
Betalningsdag och aviseringar. Betalning skall ske den 27:e i varje månad och denna betalning gäller påföljande kalendermånad.
Medgivande till betalning genom automatiskt bankgiro tecknas på detta avtals framsida. Avisering av betalningarna enligt
Autogiroavtalet anses gjorda tillsvidare genom dessa villkor. Ny avisering sker framledes endast om ändring skulle ske beträffande
betalningssätt eller belopp att betala (prisändring).
Betalningsavbrott vid månadskontrakt med Autogiro. Om Medlem underlåter att tillse att medlemmens till autogiro anslutna konto har
likvidamedel för täckande av månadsavgift kommer Active Sports Club att anmoda medlemmen att omgående och senast inom 10
dagar tillse att månadsavgiften betalas. Annars kommer medlemmen att avstängas från träning till dess betalning skett. Vid
upprepade uteblivna betalningar anses Active Sports Club att medlemmen brutit kontraktsvillkoren och resterande del av de
obligatoriska månadsavgifterna förfaller därmed till betalning.

Kontoinnehavarens namn (om annan än medlemmen)

Kontoinnehavarens bank

Kontoinnehavarens personnr / Företagets org

Bankkontonummer (inkl clearingnummer)

Kontoinnehavarens godkännande (om annan än medlemmen)

Jag har läst villkoren och godkänner dem

Ort/Datum:

Medlems underskrift:

Ort/Datum:

För Active Sports Club

Första autogirodragning sker

